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Anotace 
Peggy Guggenheimová se řadí k zásadním sběratelům moderního umění ve 20. 
století. Během svého života vytvořila jedinečnou uměleckou sbírku, dokázala 
otevřít dveře novým uměleckým směrům, zvláště abstraktnímu umění, a to 
pořádáním výstav, diskuzí a také vydáváním katalogů, na kterých se také sama 
podílela. Byla aktivní v řadě uměleckých projektů, přátelila se s mnohými 
moderními poválečnými umělci. Její sbírka zahrnovala přední práce kubismu, 
futurismu, metafyzického malířství, abstraktního malířství, surrealismu a 
avantgardního sochařství. Roku 1949 se Peggy Guggenheimová přestěhovala 
do benátského paláce Venier dei Leoni, kde strávila následujících třicet let. Její 
rozsáhlá sbírka je dnes přístupná veřejnosti pod vedením nadace Solomona R. 
Guggenheima.  
Diplomová práce se soustředí na kulturně-politický kontext poválečné doby. 
Zaměří se především na život Peggy Guggenheimové v souvislosti s rodícím se 
novým uměním (především americkým) a na její různorodé aktivity s tím 
spojené. V závěru zhodnotí význam její osobnosti pro rozvoj abstraktního 
umění a jeho přiblížení široké veřejnosti. 

 

Klíčová slova 
Peggy Guggenheimová, Paříž, Londýn, New York, Benátky, muzeum, 
poválečné umění 

 
 

Abstract 
Peggy Guggenheim belongs to the essential collectible figures of the 20th 
century art. She has created a unique art collection during her lifetime and she 
has opened up new artistic movements (in particular Abstract art) by 
organizing exhibitions, debates and by publishing catalogues in which she 
participated. She was active in many art projects and she had friendship among 
many after-war modern artists. Her collection included front works of Cubism, 
Futurism, Metaphysical art, Abstract art, Surrealism and Avantgard sculpture. 
Peggy moved to the Venetian palace Venier dei Leoni in 1949, where she was 



 

living following thirty years. Today her extensive collection is opened to public 
under the patronage of Solomon R. Guggenheim Foundation.  
 
The Diploma thesis „Peggy Guggenheim in a Cultural-Political Picture of her 
Time“ will outline Peggy Guggenheim´s life in context of emerging modern art 
(particularly American art) and her diverse activities which were connected 
with it. Furthermore it will focus on culture-political context of post-war time 
and finally it will evaluate her contribution to evolution of abstract art and its 
approach to the general public.  
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Úvod 
Ve své diplomové práci představuji osobnost Peggy Guggenheimové, přední 

sběratelky moderního umění. Zároveň se snažím ukázat její osobnost v širším kontextu 

doby, ve které žila. S Peggy Guggenheimovou jsem se poprvé setkala při čtení  

autobiografie Out of This Century, která mě před lety velmi zaujala. Jelikož jsem se o 

jejím životě chtěla dozvědět více, vyhledávala jsem si dlouze vhodnou literaturu a narazila 

jsem na to, že o ní nevyšla žádná kniha v českém jazyce. Překvapila mě i skutečnost, že 

výše zmíněná autobiografie se v České republice neprodává.  

Přiznám se, že po přečtení jejího životopisu jsem o Peggy dlouze přemýšlela. 

Nemohla jsem přijít na to, jaká doopravdy byla. Tuto moji rozkolísanost umocnilo ještě 

sledování filmu o Jacksonu Pollockovi, kde je představena jako velmi nepříjemná žena. Na 

jedné straně byla mecenáška, která se starala o umělce, na straně druhé, arogantní 

Američanka, která byla svou extrovertností všem tak trochu protivná. Peggy se pro mě 

stala záhadou. Přiznám se, že poté jsem ji dala na nějaký čas stranou. Soustředila jsem se 

v té době na svoji bakalářskou práci, ve které jsem se věnovala renesančnímu tématu. 

Peggy byla vystřídána Bronzinem a jeho kráskou z obrazů, Eleonorou z Toleda.  

Vzpomněla jsem si na ni znovu v následujícím roce, když jsem hledala téma své 

diplomové práce. Mým přáním bylo objevit její svět. Chtěla jsem se zabývat jejím životem 

a přijít na to, jaká opravdu tato sběratelka byla. Jaký význam měla pro umělce, kteří ji 

obklopovali. Diplomová práce se tak pro mne stala příležitostí strávit nějaký čas 

s člověkem, kterého chcete lépe poznat. Jelikož byl její život velmi pestrý a prostředí, 

v kterém se pohybovala více než zajímavé, ocitla jsem se najednou před pro mne zatím 

nepoznaným světem. Nakonec jsem dostala, vzhledem k stipendiu, příležitost být pár 

měsíců v Benátkách, v místě, kde Peggy strávila posledních třicet let svého bohatého 

života. Každý týden jsem poté trávila v Palazzo Venier dei Leoni. Chodila jsem po 

pokojích v jejím domě, které dnes slouží jako galerie a snažila jsem si zde představit ji 

samotnou. Její umělecká sbírka mě tu opravdu nadchla. I když tu lze vidět Ernsta, 

Pollocka, Kandinského, Caldera a mnoho jiných, neustále máte pocit, že jste opravdu u 

Peggy v obývacím pokoji. Je zajímavé, že právě za jejího života tímto způsobem palác 

fungoval. Byl otevřen na pár hodin v týdnu. Zatímco Peggy seděla na zahradě, návštěvníci 

chodili skrze její pokoje. Zároveň jsem každý týden chodila do sklepní knihovny, abych 

prošla knihy, archivy, články, vše, co mělo s jejím životem něco společného. Atmosféra 

v tomto muzeu je dnes však jiná.  Kromě pár Italů, tu pracují především mladí Američané, 
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kteří mají většinou několikaměsíční stipendium od nadace Solomona R. Guggenheima. 

Jejich přítomnost v muzeu je však poněkud zvláštní. Samotní Italové tuto instituci poněkud 

ignorují a neberou ji příliš vážně. Je to spíše americká galerie na evropské půdě. 

V Benátkách jsem se často sebe sama ptala, jaká asi byla Peggy Guggenheimová? Chovala 

se více jako evropanka? Brali ji Italové na vědomí?  

Život Peggy Guggenheimové je tedy středobodem mé diplomové práce. Mimo ni je 

mým cílem přiblížit i dobu, ve které žila. Vzhledem k jejímu častému cestování, budu 

vyprávět její příběh pomocí prosté osnovy. Ta se skládá ze čtyř měst, v kterých za svého 

života postupně pobývala: Paříž. Londýn. New York. Benátky. Chtěla bych přiblížit 

umělecké aktivity, na kterých se podílela, okruh jejích přátel, vznik galerií, v kterých sama 

působila. Výstavy, které během svého života uspořádala. Blíže přiblížím její vztah 

k surrealismu, podíl na rozšíření abstraktního umění ve Spojených státech. Především pak 

osobnost Jacksona Pollocka, kterému byla mecenáškou. Poslední kapitola se bude týkat 

jejího návratu do Evropy a života v Benátkách.  V závěru zhodnotím význam její osobnosti 

pro rozvoj abstraktního umění a jeho přiblížení široké veřejnosti. 
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1. Švýcarské kořeny rodiny Guggenheimových 
Strom života rodiny Guggenheimových začíná židovským původem. Byla to 

rodina, která patřila, podobně jako Rockefellerové, Rotschildové a jiní, k úspěšným a 

velice bohatým Židům ve své době. Byli to také lidé, kteří se po opuštění evropské půdy 

velice brzy proslavili na americkém kontinentě, kde začali podnikat a podílet se na 

vytváření amerického byznysu, především v období po první světové válce. 

Guggenheimovi pocházeli ze severozápadního Švýcarska, které se roku 1803 stalo 

kantonem Aargau.1 Židovská komunita obývala ve Švýcarsku dvě, především katolické, 

oblasti -  Lengnau a Endigen. Být Židem v tomto kraji neznamenalo být cizincem, ale 

tolerovanou osobou, jež neměla být vyhoštěna. Ve skutečnosti byli však Židé i zde pod 

neustálým tlakem ze strachu z možného vyhoštění. V Lengau bylo Židům umožněno žít ve 

speciálních domech, které byly určeny pouze jim samotným, nesměly však být zvětšovány, 

či nějak jinak upravovány. Všechny jejich kroky byly pod demokratickou kontrolou.  

Avšak rodina, z níž pocházela Peggy Guggenheimová, nebyla striktně židovská, 

jako mnoho jiných. Nedodržovali přísné židovské rituály, nebyli hrdí Židé, jako většina 

ortodoxních Židů, která tu s nimi městečko obývala. Jména židovských rodin byla 

nejčastěji odvozena z míst, kde žili, neboť židovská jména byla vzhledem k jejich 

výslovnosti často velmi komplikovaná. Guggenheim vzniklo nejspíše v 17. století, během 

třicetileté války, od města Gougenheim, v Alsasku, odkud podle všeho pocházeli jedni 

z prvních členů této rozvětvené rodiny.  Jejich rod je v Lengau poprvé zmiňován roku 

1696, kdy se v jednom dokumentu uvádí jméno Maran Guggenheimové.2 Důležitější je 

však rok 1792, neboť v této době se narodil Simon Guggenheim, muž, kterému se podařilo 

přesídlit se svou rodinou do Spojených států. Roku 1847 se spolu se svojí druhou ženou, 

Rachel Weil Meyersovou, s níž měli dohromady, i z předešlých manželství čtrnáct dětí, 

vydali na cestu z Koblenzu na Rýnu do Hamburgu, odtud do jejich vysněného města, 

Philadelphie. Po příjezdu se snažil především otec Simon, spolu s nejstarším synem 

Meyerem, najít práci u nějaké nové firmy, kterých v té době vznikalo spousty. Hlavní 

byznys byl založen na obchodování se zlatem, textilem, uhlím, či jinou manufakturou. 

Brzy se spojili s nevlastním bratrem Lehmanem Meyersem. Obchodovali a vyráběli zboží, 

které by se nejlépe prodávalo u střední vrstvy amerického obyvatelstva. Jedním z  produktů 

byla například kávová esence, na kterou měli dokonce patent, jednalo se vlastně o instantní 

                                                 
1 UNGER/UNGER 2005, 5. 
2 UNGER/UNGER 2005, 6. 
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kávu v dnešním slova smyslu.3 Další jejich nápady se promítly při výrobě čistících 

prostředků, mýdel, která byla určena nejen pro domácí potřebu, ale především pro strojní 

průmysl. Jejich produkty si u odběratelů získávaly stále větší popularitu, a oni si díky tomu 

začali vydělávat slušné peníze.  

Roku 1852 si Meyer Guggenheim vzal dceru jeho nevlastní matky, Barbaru 

Meyersovou. Narodilo se jim postupně jedenáct dětí, nejdůležitější z nich, vzhledem 

k tématu diplomové práce, jsou Solomon (narozen 1861) [1] a Benjamin (narozen 1865), 

[2] strýc a otec Peggy Guggenheimové. Po skončení občanské války se Meyerovi naskytly 

nové příležitosti, spojil svou firmu s S. Dreifussem a Jacobem Loebem a společně založili 

obchod s drogistickým zbožím. Mimoto Meyer sám obchodoval s kořením a hořčicí. Brzy 

se jim podařilo vytvořit vlastní společnost -  American Concentrated Lye Company. 

Obchodní talent, kterým Meyer oplýval, umožnil jeho potomkům vyrůstat v bohatém 

prostředí, zároveň během svého života vytvářel silný rodinný podnik, ve kterém měli jeho 

chlapci v budoucnu pokračovat. Benjamin se poté zaměřil na těžařský a ocelářský průmysl, 

Solomon působil spíše jako schopný obchodník, avšak jejich směr byl jasně daný. 

Pokračovali ve stopách svého otce. Roku 1880 změnila rodina své trvalé bydliště, Meyer a 

Barbara se přestěhovali do New Yorku, kam za nimi přesídlil i zbytek rodiny. 

New York představoval nebývalé město, co se počtu židovských přistěhovalců týče. 

Nacházelo se zde nespočet rodin, mezi nimi Rockefellerové, Warburgové, Lehmanové, 

Vanderbiltové, kteří se řadili mezi manhattanskou elitu. K této vyšší společenské vrstvě 

patřili i Selingmanové, rodina, odkud pocházela Peggyina matka, Florette Selingmanová. 

[3] Muži zbohatli na prodávání různého zboží, poté na výrobě vlastního oblečení, později 

jim příslušelo pojmenování američtí Rotschildové.4 Florette potkala Benjamina 

Guggenheima kolem roku 1895, kdy se věnoval rodinnému obchodu, tentokráte na 

rafinérii v New Jersey. Téhož roku se jim narodila první dcera Benita, roku 1898 

Margueritte (Peggy) a roku 1903 poslední dcera Hazel. [4] Tři sestry vyrůstaly v ponurém 

velkém domě na 72. Východní ulici v New Yorku, nedaleko Centrálního parku. Peggy své 

dětství nepopisuje jako šťastné, jelikož vztah otce s matkou nebyl zrovna ideální. 

Benjamina po čase manželství přestalo zajímat a hledal jiné vztahy, matka Florette se 

z nedostatku partnerské lásky, více upínala na své děti. Tento její úzký mateřský vztah 

trval až do její smrti.  

                                                 
3 UNGER/UNGER 2005, 12. 
4 DEARBORN 2006, 9. 
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Peggyin život se zásadně změnil roku 1912, v jejích čtrnácti letech, v momentě 

smrti jejího otce. Ten se v dubnu, po několika měsících strávených v zahraničí, vrací spolu 

se svojí milenkou Ninette a dalšími vlivnými lidmi na palubě nešťastně proslulé lodi 

Titanic.5 Dle svědků mu byl nabídnut záchranný člun, on ho však odmítl a své místo předal 

někomu jinému. V duchu pravého gentlemanství si oblékl večerní šaty a pomáhal ženám a 

dětem přežít toto největší lodní neštěstí.  

V době, kdy došlo k potopení Titaniku, bydlela Peggy spolu s matkou a sestrami 

v hotelu St. Regis v New Yorku, kde spolu s dalšími členy rodiny Guggenheimových 

obývaly poslední patro velkého domu. Bratr zesnulého Benjamina, strýc Daniel, se o ně 

v době neštěstí finančně postaral. Florette však věděla, že si nemohou dovolit tak vysoký 

životní standard a rozhodla se spolu s dětmi přemístit do menších pokojů hotelu Plaza.6 

Nedlouho poté se však jejich finanční situace výrazně zlepšila, stalo se tak díky 

Benjaminovým bratrům, kteří investovali jeho pozůstalost a vydělali tím vdově a dcerám 

slušné jmění. Roku 1919, kdy Peggy dosáhla jednadvaceti let, činilo její jmění 450 000 

dolarů, tedy asi 5 milionů dolarů v dnešních poměrech. Peggy však z těchto peněz 

neprojevovala velkou radost, přála si mít nazpátek místo peněz otce, bez kterého ji často 

přepadaly stavy úzkosti.  

Situace se lehce uklidnila v době, kdy začala navštěvovat židovskou privátní školu 

Calhoun na Manhattanu. Byly to především hodiny herectví, které jí přinášely novou 

radost. V šestnácti letech Peggy odmaturovala, ale nebyla si jista, čemu by se chtěla 

v budoucnu věnovat. Zvolila tedy cestu vyšší odborné školy s všeobecným zaměřením, 

důrazem na historii, ekonomiku a italštinu. Během války přišla její první pracovní 

příležitost, post válečné úřednice. Brzy však prodělala nervový kolaps a místo raději 

opustila. V roce 1919 se Peggy tajně zasnoubila s letcem Haroldem Wesselem, ale 

zasnoubení bylo později zrušeno. Peggy čím dál tím více vadila matčina velká pozornost, 

kterou k ní chovala. Řesila ji svým vlastním vzdorem. 

 V New Yorku zprvu pracovala jako sestřička u zubního lékaře. Později sehnala 

místo prodavačky v knihkupectví Sunwise Turn, které ji pootevřelo dveře do uměleckého 

světa. Práci se jí podařilo získat díky bratranci Haroldu Loebovi, který zde vlastnil nemalý 

podíl. Samotný obchod byl založen dvěma ženami, Mary Mowbray Clarkovou a Madge 

Jenisonovou. Manželem Mary byl sochař John Clarke, viceprezident asociace amerických 

malířů a sochařů, jenž se podílel na výstavě Armory Show, která se roku 1913 konala 

                                                 
5 DEARBORN 2006, 17. 
6 DEARBORN 2006, 19. 
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v New Yorku. Jejich ideou nebylo vést samotné knihkupectví, ale věnovat se všem 

záležitostem, týkající se umění. Kromě knih vystavovali a prodávali díla tehdejších 

mladých umělců, jako například Williama Zoracha, Hugo Robuse, či pořádali tematické 

debatní večery. Jejich Sunwise Turn představoval spíše salón, který si lze představit 

v českém prostředí dvacátých let. Peggy na toto období vzpomíná ve svých pamětech: “V 

knihkupectví jsem potkala mnoho slavných lidí, spisovatelů, malířů, mezi jinými Marsdena 

Hartleyho a mého budoucího manžela, Laurence Vaila, Leona Fleischmana a jeho ženu 

Helen, která se později vdala za syna Jamese Joyce.“7 Její opravdové poznání 

avantgardního světa proběhlo však právě po seznámení s Leonem a Helen 

Fleischmanovými, které poznala v Sunwise Turn. Leon byl vicepresident prestižního 

vydavatelství Boni a Liveright, v němž vycházela díla spisovatelů, jako byli Sigmund 

Freud, Sherwood Anderson, a jiné.8 Fleischmanovi mladou dívku seznámili s Alfredem 

Stieglitzem a jeho galerií, která prezentovala současné americké umělce, například Arthura 

Dovea, či v té době již známou umělkyni Georgu O‘keffovou. Skrze ně poznala i svého 

budoucího muže, mladého spisovatele Laurence Vaila. [5]  

Na konci dvacátých let Peggy podnikla další výlet po Evropě. Daleko více ji však 

začaly zajímat věci, které se týkaly umění, chtěla vidět všechno, co s ním mělo něco 

společného. Jejím přítelem se v Evropě stal Armand Lowengrad, vnuk Lorda Duveena, 

londýnského obchodníka s uměním a přítel Bernarda Berensona. Ten se stal zpočátku jejím 

průvodcem po evropských památkách. Díky němu se seznámila především s florentskou a 

benátskou malbou.9 Bernard Berenson, který měl na Lowengrada nemalý vliv, se stane 

Peggyiným vzorem.10 Jeho knihy o italském umění si Peggy oblíbila natolik, že se staly její 

vášní na celý život.  

Evropské prostředí Peggy naprosto učarovalo, cítila, že se již do Ameriky, která ji 

nikdy nepřilnula natolik k srdci, nechce vrátit. Roku 1920 se definitivně rozhodla zůstat na 

evropském kontinentě. Za své nové město si zvolila, vzhledem k jedinečnému uměleckému 

prostředí, Paříž.  

                                                 
7 GUGGENHEIM 1998, 22. 
8 DEARBORN 2006, 35. 
9 SAARINEN 1977, 281. 
10 Bernard Berenson  (  1865 -1959 ) byl americký historik umění. Jeho specializací bylo 
renesanční umění, především pak díla italských mistrů. 
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2. Paříž a umělecký svět na začátku třicátých let 
Peggy nežila v Paříži dlouho sama, v prosinci roku 1921 se na scéně znovu objevil 

Laurence Vail, jehož poznala díky společným známým Fleischmanovým. Vail pocházel 

z francouzského manželství, avšak jeho prarodiče z matčiny i otcovy strany byli pravými 

Američany. Jako malý hoch tak trávil část života v Americe, ale ve větší míře na 

evropském území. Léta na střední škole strávil v Greenwich Village, kde se přátelil se 

skupinou mladých umělců. Sám Vail patřil k divadelní společnosti The Provincetown 

Players.11 V době, kdy se potkal s budoucí manželkou, byl proslaveným králem všech 

floutků v celé Paříži. Mnoho času trávil na večírcích, kde se potkávali intelektuálové, 

umělci, kritici, lidé z různých uměleckých sfér, kde se ovšem také pilo mnoho alkoholu. 

S ním měl již od raného mládí Vail velké problémy, trvaly i během vztahu s Peggy, kdy ji 

často pod vlivem alkoholu psychicky terorizoval. Avšak jeho svět Peggy fascinoval, neboť 

to byl protiklad světa, ve kterém doposud žila. Toužila být s ním, neboť to znamenalo i 

odproštění se od své vlastní rodiny. Jednoho březnového odpoledne roku 1922 ji vzal na 

Eifellovu věž, kde ji znenadání požádal o ruku. Přestože ji téměř všichni od tohoto vztahu 

zrazovali, nakonec se za něj po několika měsících provdala. Svatební hostina proběhla ve 

slavném pařížském klubu Le Boeuf sur le Toit, který v té době zdobily dadaistické 

malby.12 Krize v jejich vztahu ale nastala nedlouho po sňatku. Jak sama Peggy napsala: 

“Krátce po svatbě jsem začala cítit velkou prázdnotu. Laurence měl pocit, že ve vztahu 

nemám mít žádné slovo a mé pocity nejsou pro náš vztah vůbec důležité.“13  Začal být více 

panovačný, agresivní, což se postupně prohlubovalo vlivem jeho nezměrné konzumace 

alkoholu. Navíc neustále udržoval incestní vztah se svou sestrou Clotilde. Postupně začal 

nenávidět rodinu Guggenheimových do té míry, že o nich dokonce mluvil v antisemitských 

narážkách. Bylo otázkou času, než se Peggy z jejich vztahu zhroutí. 

 Jejich vztah měl pro Peggy jistě jeden veliký pozitivní přínos. Laurence ji zasvětil 

do nového světa, který se nacházel v ulicích Montparnassu v Paříži. [6] Světa umění. Byla 

to oblast, v níž se scházeli všichni avantgardní umělci své doby. Ve dvacátých letech to 

byli především francouzští dadaisté, začínající spisovatelé, mladí výtvarníci, téměř každý, 

kdo ovládal nějaký „kumšt“ se nacházel v Latinské čtvrti. Paříž v první polovině dvacátého 
                                                 
11 Provincetown Players byl amatérský divadelní soubor, který se snažil o změnu podoby 
amerického divadla. Spolek vznikl v městě Provincetown, v Massachussetts, ve Spojených státech 
kolem roku 1915. Později se jeho sídlem stala Greenwich Village v New Yorku. Mezi nejznámnější 
členy patřili Eugene O’Neil a Susan Glaspell. 
12 Le Boueuf sur le Toit znamená v doslovném českém překladu Vůl na střeše. Místo bylo známou 
pivnicí a kabaretem v Paříži. Název podniku byl odvozen z francouzskhé spojení faire le boeuf, 
kteří používali hudebníci, když hráli na své nástroje. 
13 GUGGENEHIM 1998, 29. 
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století byla pravým střediskem uměleckého života. Pro zahraniční umělce byla atraktivní 

z mnoha důvodů. Neexistovala zde politická represe. Byla poměrně hospodářsky stabilní. 

Pracovali tu velcí moderní umělci - Picasso, Braque, Rouault, Matisse, Léger i jiní 

kubističtí, expresionističtí či fauvističtí umělci.14 Tzv. pařížskou školu vystihuje vzájemný 

dialog mezi umělci a jednotlivými styly. Zrodila se z náhodných setkání výtvarníků 

z nejrůznějších zemí, většinou ničím nespoutaných, nezakořeněných a bez skutečného 

domova. Nevytvořili skupinu, nepřidržovali se tradice, nehledali poučení u svých 

předchůdců. Šli nezávisle za svými osobními prožitky. Město pro ně neznamenalo 

středobod kultury, ale místo, kde mohli svobodně tvořit svá díla.15 Paříž byla domovem pro 

solitérní umělce, jako byli umělci židovského původu - Marc Chagall, Amedeo Modigliani 

či Chaim Soutin.16   

Vzhledem k častým návštěvám různých pařížských kaváren a intelektuálnímu 

prostředí, kam Laurence, coby mladý začínající spisovatel patřil, poznala Peggy 

amerického spisovatele Roberta Macalmona, surrealistu Louise Aragona či Tristana 

Tzaru.17 V té době se díky Vailovi spřátelila s jeho bývalou přítelkyní Mary Reynoldsovou, 

ženou, která byla dlouhodobou múzou Marcela Duchampa. [7] Druhé přátelství navázala 

se spisovatelkou Djunou Barnesovou. [8] Barnesová byla spolu s Vailem členkou 

divadelního souboru Provincetown Players, mimo divadlo se věnovala žurnalistice. Ve 

svých článcích se zabývala ženskou tematikou, feminismem, bohémským pařížským 

světem. Uměleckou tvorbu Barnesové plně podporovala rodina, která se o ni během 

pařížských let starala. V době, kdy napsala svou nezjnámnější knihu Noční dřevo, stala se 

její mecenáškou právě Peggy, která jí po mnoho let finančně pomáhala.18  

15. května roku 1923 se Peggy a Vailovi narodil v Londýně jejich syn Sindbad. [9] 

Jméno, které původně pocházelo z příběhů Tisíce a jedné noci vzniklo spontánně na 

večírku, který Vail s Peggy pořádali předešlé noci. Každý, kdo se večeře účastnil, měl za 

úkol vymyslet jméno pro jejich nenarozené dítě, tak se zrodil Michael Cedric Sindbad 

Vail. S jeho narozením je spojeno dlouhé cestování manželů do teplých krajin a zároveň 

hledání letního sídla, kde by se mohli s malým dítětem zabydlet. Nejvíce času trávili  

v Normandii. Během pobytu zde stále udržovali své přátelské vztahy, které se pojily 

s uměleckým světem. Hostili zde Jamese Joyce s jeho ženou či Man Raye. Kromě 

Normandie strávili několik týdnů na Capri, Amalfi, v Egyptě, poté se vrátili zpět do Paříže. 
                                                 
14 DEMPSEYOVÁ 1999, 140. 
15 HUYGHE 1974,  293.  
16 RUHRBERG/SCHNECKEN/BURGER/FRICKEOVÁ/HONNEF 2009, 89. 
17 DEARBORN 2006,44. 
18 Nightwood, v českém překladu Noční dřevo vyšlo roku 1936 s předmluvou od T .S. Eliota. 
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Jejich život vyplnilo nekonečné cestování. Společně se sestrou Benitou cestují do Svatého 

Mořice, ke Comskému jezeru a do dalších italských  měst, v zimě společně navštěvují 

Benátky. Jaro stráví na francouzské riviéře, kde si ve vesnici Le Croix Fleurie pořizují 

nemovitost.  

Dne 18. srpna roku 1925 se jim narodilo druhé dítě, dcera Pegeen, s níž se brzy 

přemístili do nového domova na jihu Francie. [10] Život Peggy a Vaila narušují neustálé 

hádky, které pomalu rozbíjí jejich vztah. Roku 1926 se společně vydají do Ameriky, kam s 

sebou vezmou několik uměleckých děl v podobě stolních lamp, které vyrábí jejich 

přítelkyně Mina Loyová.19 [11] Peggy se v té době, i přes protest samotné autorky, snažila 

několik lamp prodat. Právě spolupráce s Minou, byla jedna z prvních mecenášských aktivit 

na poli umění. Mina Loyová pořádala v Paříži umělecké workshopy a Peggy vedla obchod, 

kde se tyto programy konaly. Spolupráce to nebyla nijak dlouhá, avšak byl to jeden 

z dalších kroků, jak se dostat blíže k práci s uměním.  

 Roku 1927 Peggy zasáhla zdrcující zpráva, její nejmilovanější sestra Benita 

zemřela při porodu. [12] Peggy sama na to vzpomínala ještě na konci svého života jako na 

ztrátu nejmilovanější osoby: “Začala jsem plakat a nemohla jsem několik týdnů přestat.“20 

Někdy na sklonku roku 1928 se na jihu Francie velice spřátelila s litevskou Židovkou, 

anarchistkou a feministkou v jedné osobě, Emmou Goldmanovou.21 [13] Zakladatelka 

deníku Matka země se stala jednou z nejvlivnějších radikálních novinářek na americké 

půdě. Podobně jako manželé Vailovi, měla dům na francouzské riviéře v Saint Tropez. 

Mezi oběma ženami vznikl pevný, i když po čase komplikovaný vztah, Peggy se rozhodla, 

že Goldmanová bude jedna z žen, které chce finančně podporovat a být její mecenáškou.  

Z této spolupráce poté vznikla Emmina kniha Living my life (1931 – 1966), jedna 

z nejotevřenějších feministických knih, která v Americe kdy vyšla. Sekretářkou Emmy 

Goldmanové byla Emily Colemanová, která se pro Peggy stala jednou z nejbližších osob 

v jejím životě. [14]   

                                                 
19 Mina Loyová byla všestranná umělkyně, která působila jako novelistka, básnířka, umělkyně, 
herečka. Byla spojována s divadelní společností Provincetown Players, kolem magazínu Others ( 
kde působila spolu s Marcelem Duchampem, Man Rayem). Mezi její přátele patřili Djuna 
Barnesová, Gertrude Steinová, či Ezra Pound. Díky Peggy se jíjímu nápadu na prodej jejích lamp, 
se jí podařilo vytvořit kariéru i na tomto poli. Před druhou světovou válkou se přemístila do New 
Yorku, kde měla několik výstav. 
20 GUGGENHEIM 1979, 69. 
21 Emma Goldmanová ( 1869-1940 ) byla anarchistka a mírová aktivistka. Kromě časopisu Matka 
země publikovala knihu Anarchismus a jiné eseje ( 1911 ),  zasazovala se o porodní 
informovanost. V roce 1917 strávila spolu se svým přítelem Alexandrem Berkmanem dva roky ve 
vězení poté, co protestovala proti nucenému odvodu mužů. Poté žila v Rusku, Německu, 
Španělsku, Anglii a Švédsku. Zemřela roku 1940 v Torontu. 
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Po několika letech nešťastného manželství, začala Peggy žít s Johnem Holmsem. 

[15] S ním i s dcerou Pegeen, podnikla delší cestu po Evropě. Mimo hraní tenisu, popíjení 

v barech či čtení, Peggy dále finančně podporovala mnoha lidí, mimo jiné manželku Johna 

Holmse - Dorothy, spisovatelky Djunu Barnesovou, Eleanor Fitzgeraldovou i svého 

bývalého muže Laurence Vaila. Spolu s Johnem se Peggy usadila v Paříži, avšak ani tento 

vztah se neobešel bez četných zvratů a výstupů. Jejich společné chvíle byly popsány 

v denících, které si vedla jejich společná přítelkyně Emily Colemanová: „ John jí říkal 

věci, které zraňovaly její hrdost, jednoho dne mimo jiné řekl, že nevěděla zhola nic, než 

poznala jeho…Řekl, že nemá žádný názor na svět, ostatně jako všichni hloupí 

Američané.“22 Její vztah k mužům byl poznamenán jistým masochismem k sobě samé, 

neboť všichni muži se k ní chovali dosti nevybíravým způsobem. 

Na jaře roku 1932 napsala Peggy Emily Colemanová dopis, v němž se zmiňovala o 

domech, které objevila na anglickém venkově, také podotkla, že by to bylo ideální místo 

pro její rodinu. Peggy s Johnem často cestovali po různých městech a představa, že by 

strávili léto na jednom místě, se jim velice líbila. Nakonec si vybrali prostor, který vypadal, 

jako by „vystoupil“ z  povídky Sherlocka Holmese, Hayford Hall. [16] Djuna Barnesová, 

která tu trávila většinu léta spolu s hostiteli, tu během dvou měsíců napsala slavnou knihu 

Noční dřevo. Emily Colemanová, další na seznamu pozvaných, celé dny četla a Peggy si 

užívala svých dvou dětí. Spolu s Holmsem se koupali v oceánu, hráli tenis nebo podnikali 

projížďky na koních. „Náš život na Hayford Hall byl naprosto odstřižený od normálního 

světa, byl to svět sám pro sebe. Jsem si jistá, že nikdy v tomto domě neproběhlo tolik 

rozhovorů jako za tohoto léta.“23 Letní měsíce, které strávili v Anglii, působily dosti 

idylicky, avšak i zde se ukazovaly slabé chvilky. Holms se totiž nebránil alkoholu a násilí, 

podobně jako její bývalý manžel. Peggy se trápila, přestože milovala večery plné povídání 

o knihách, filozofii, umění, avšak neměla v této oblasti prostor pro svou vlastní 

seberealizaci. Vzhledem k tomu se více upínala na vztahy, v nichž hledala smysl života. Po 

létě, které strávili na Hayford Hall se vrátili zpět do Paříže, ale místo pro svůj domov  

vzhledem k cestování často měnili. Nejvíce jej však rozdělovali mezi Paříž a Londýn, kde 

se věnovali především dennímu nicnedělání a o to více nočnímu životu. V červenci 

následujícího roku se ocitli opět na anglickém sídle. Přivítali tu však daleko více hostů, 

mezi jinými Samuela Hoara, Wym Hendersonovou či malíře Louise Bouche. Idylu 

tentokrát narušila Holmsova nešťastná událost. Jednoho dne se vydal na svoji obvyklou 

projížďku na koni, počasí bylo deštivé a kůň jednou nohou spadl do poměrně velké díry, 
                                                 
22 DEARBORN  2006, 89. 
23 GUGGENHEIM 1979, 115. 
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která se vytvořila na cestě. Pro Holmse pád z koně znamenal nejen zlomené zápěstí, stal se 

také příčinou jeho smrti o pět měsíců později.24  

Peggy namísto truchlení či touhy najít smysluplnou práci brzy po smrti Johna 

Holmse našla útěchu u jiného muže. Byl jím Douglas Garman, muž, kterého Peggy 

poznala již za života s Holmsem. [17] Garman pracoval pro jedno londýnské avantgardní 

nakladatelství. Byl velký příznivec komunismu, což mělo později za následek rozchod s 

Peggy, která se nechtěla aktivně zapojit do života komunistické strany.  Peggy dál žila 

v Londýně v novém domě, který se nacházel ve čtvrti Hampstead, kde její dcera Pegeen 

chodila do školy. Garman ji zde často navštěvoval. V létě však trávil svůj čas v pronajatém 

domě v jižním Hartingu v Sussexu, aby zde v klidu mohl pracovat, zároveň se starat o svoji 

dceru Debbie. Tu si Peggy během jejich vztahu velice zamilovala, a dlouho po rozchodu se 

o ni starala a často si ji brala na pár dní. Peggy si nedaleko Garmanova domu pronajala 

svoji vlastní rezidenci, Warblington  Castle, kde trávila léto podobně jako předtím 

v Hayford Hall. Na sklonku roku 1934 pro ni Garman našel nový dům, Yew Tree Cottage 

v Hampshire, který se nacházel nedaleko nové školy, kam chodila Pegeen spolu 

s Garmanovou dcerou. Peggy pomalu zapomínala na smrt Holmse, věnovala se především 

čtení knih Henryho Millera, poezie 17. století, D. H. Lawrence, Williama Blakea, nejvíce 

však milovala Prousta. Na základě četby oblíbených autorů se poprvé pokusila sama psát. 

Její přítelkyně Emily Colemanová v té době napsala román Tygon, jenž však zůstal pouze 

v rukopisu a nikdy nebyl vydán. Peggy na něj napsala svou první velice dobrou recenzi.  

Projevil se u ní literární talent, který mohla později uplatnit při tvorbě vlastní 

autobiografie. Kolem roku 1939 přerušila vztah s Garmanem kvůli jeho komunistickým 

ideálům. Peggy se ocitla na rozcestí. Poprvé v životě byla bez muže, na něhož by upínala 

svůj život. Chtěla sama něco smysluplného vytvořit. Podnět k otevření galerie umění jí 

dala její přítelkyně Peggy Waldmanová, s kterou si toho času dopisovala: „Musíš si najít 

něco vážného, strhujícího, ale ne příliš osobního.“25 Peggy nejprve uvažovala o 

nakladatelství, ale překážkou byly finanční náklady, které se jí zdály v té době vysoké. 

Brzy se upnula na představu své vlastní galerie, ačkoli věděla, že ve znalostech moderního 

umění má velké mezery.  

Tradici sběratelství v rodině zahájil její strýc Solomon. Spolu s maželkou Irene měl 

na začátku dvacátých let slušnou sbírku starých mistrů, italskou a holandskou malbu. V 
                                                 
24 John Holms po několika měsících podstoupil operaci, která mu měla pomoci od jeho bolestí, 
které byly následkem jeho pádu z koně. Operace se konala doma, Holms při ní zemřel. Díky 
následné pitvě se zjistilo, že úmrtí nebylo zapříčiněno chybou lékařů, ale alkoholem. Ten napadl 
Holmsovy orgány a nesmazatelně je poškodil.  
25 UNGER/UNGER  2005, 408. 
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roce 1927 se prostřednictvím své manželky Solomon seznámil s baronkou Hillou 

Rebayovou, německou malířkou, která byla jedna z prvních umělkyň, které se věnovaly 

abstraktní malbě. [18] Právě se světem moderního umění Rebayová strýce seznámila, 

nedlouho poté, co se stala jeho slavnou milenkou. Její obdiv patřil především polskému 

rodákovi, představiteli abstraktní malby Rudolfu Bauerovi, s kterým v té době udržovala 

intimní vztah.26 [19] Vzhledem k Rebayové a jejímu vztahu k modernímu umění, začal 

Solomon sbírat nefigurativní umění.27 Mimo Rudolfa Bauera, společně nakupovali díla 

Wassila Kandinského, Paula Kleea, Roberta Delaunaya, Alberta Gleizeseho, Marca 

Chagalla, Fernanda Légera, Pieta Mondriana, Amedea Modiglianiho, George Seurata, 

Lászla Moholy-Nagyho a jiných. Rebayová měla od začátku v plánu otevřít sbírku 

veřejnosti. Jejím snem bylo spojit umění s běžným životem. Chtěla vytvořit místo, které by 

se podobalo umělecké knihovně. Byla by zde posluchárna, kino, hudba, přednášky. 

V tomto vzdělávacím centru by bylo i samotné muzeum, kde by byly vystaveny obrazy 

z jejich soukromé sbírky.28  Roku 1937 vznikl pod nadací Solomona R. Guggenheima 

projekt muzea abstraktní malby, který byl uskutečněn roku 1939. V 1939 bylo Muzeum 

nefigurativní malby otevřeno,29společně s první výstavou, která se jmenovala Art of 

Tomorrow.30 Sbírka byla umístěna do prostorů Carnegie Hall a Solomonovy rezidence. 

Rebayová se stala hlavní kurátorkou, ředitelkou a patronkou nadace, která nesla jméno 

Solomona R. Guggenheima.  Teprve roku 1943 byl projekt muzea předán architektovi 

Franku Lloydu Wrightovi. Ten na projektu pracoval po mnoho let a otevření muzea roku 

1959 se již nedožil.31 Peggy strýcovu sbírku spatřila během svých cest do Spojených států, 

                                                 
26 Ve dvacátých letech byl Rudolf Bauer (1889-1953) spolu s Kandinskym, Chagallem, Kleem člen 
berlínské skupiny Der Sturm. Zde potkal svojí pozdější mecenášku Hillu Rebayovou, s níž udržoval 
milostný vztah. Byl představitelem nefigurativního umění. Rebayová ho spolu se Solomonem R. 
Guggenheimem navštívila v Berlíně na začátku třicátých let, aby nakoupili několik jeho děl. V té 
době přešel jeho výtvarný výraz do geometrické abstrakce. Roku 1939 emigroval před hrozbou 
druhé světové války do Spojených států amerických, kde žil až do své smrti. 
27 Nefigurativní umění je volným překladem. V originálním jazyce je toto slovní spojení označeno 
jako non-objective art. Obrazy těchto tvůrců jsou abstraktní, často je u nich kladen důraz na spojení 
s hudbou. Mezi nejvýznamnější představitele patřili právě Rudolf Bauer, Hilla Rebay, Wassily 
Kandinsky, Robert Delaunay, Albert Glleizes aj. 
28 DANZKER 2001, 179. 
29 Muzeum bylo otevřeno 1.června roku 1939. 
30 Při příležitosti vernisáže byl vydán katalog se stejným názvem. Nacházelo se v něm všech 725 
děl sbírky. Umělci, kteří tu měli své zastoupení byli např. Bauer, Kandinsky, Cesar Domela, Kurt 
Schwitters, Juan Gris, Jindčich Stýrský, Georges Valmier, Paul Klee, Maria Helena Vieira da Silva. 
31 Odkaz na www stránky guggenheim new york 
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jež podnikla ve dvacátých letech.32 Dá se předpokládat, že Solomonovo umění pro ni bylo 

nemalou inspirací pro její galerijní aktivity, s jejichž činností začala o pár let později.33 

 Amerika byla v té době u zrodu velkých sběratelských počinů. Vlivní lidé, z velké 

části Židé, se začali předhánět v tom, kdo ukáže větší uměleckou sbírku, či kdo jako první 

otevře muzeum. V americké historii je to velmi zajímavý fenomén. Pro bohaté lidi to byl 

jistý druh soutěžení. Příkladem jsou „neústupné dámy“, Abby Aldrich Rockefellerová 

spolu s Lillie P. Blissovou a Mary Quinn Sulivannovou, které roku 1929 otevřeli The 

Museum of Modern Art (MoMA), v čele s prvním ředitelem Alfredem Barrem.34 V té době 

to bylo první americké muzeum, které se věnovalo především modernímu umění. Dnes zde 

muzejní sbírky nabízejí díla z oblasti grafiky, fotografie, sochařství, architektury, filmu, 

malby, kresby, či designu. Gerdrude Vanderbilt Whitneyová založila roku 1931 muzeum, 

které dodnes nese její jméno.35 Představila v něm svou uměleckou sbírku, která v té době 

zahrnovala více než 700 uměleckých děl.36 Mezi umělci vynikali především Američané 

z okruhu Ashcanské školy, John Sloan a George Luks, či realisté Edward Hooper a 

Thomas Hart Benton.  

Peggy si přála vytvořit podobnou instituci, avšak problém byl, že neměla dostatek 

financí na provoz tak velkého projektu a nebyla nijak vzdělaná v oblasti umění. Nechtěla 

však ovládat trh s uměním jako většina Židů žijících v Americe, přitahoval ji samotný 

umělecký svět. Chtěla být jeho součástí v uměleckých debatách, sledovat malíře a sochaře 

při práci a naslouchat jim. Jejím snem nebylo vytvořit muzeum, ale spíše komornější 

galerii, kde by byla v užším kontaktu s návštěvníky. 

                                                 
32 GUGGENHEIM 1979, 71. 
33 Dle Out of This Century, autobiografie Peggy Guggenheimové, se Peggy velmi přátelila s Irene 
Guggenheimovou, manželkou Solomona. Díky ní se mohla dozvědět více informací o sběratelství 
a proniknout tak do tohoto světa.   
34 Trojice zakladatelek muzea se stala známou pod přezdívkami neústupné dámy, či odvážné 
dámy. Svůj pronajatý newyorský byt otevřely veřejnosti 7. listopadu 1929. MoMA se nachází 
v Midtownu na Manhattanu v New Yorku, na 53rd ulici, mezi Pátou a Šestou Avenue. 
35 DEARBORN 2006, 139. 
36 Whitney museum of American art, v doslovném překladu Whitney muzeum amerického umění se 
dodnes nachází na 945 Madison Avenue a 75. ulicí v New Yorku. Sbírka muzea dnes obsahuje na 
18 tisíc uměleckých prací.  
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3.  Londýn 

3.1 Galerie Guggenheim Jeune v Londýně 

Rok 1937 se stal pro Peggy stěžejním při vzniku její londýnské galerie. Díky Emily 

Colemanové poznala muže, který ji zasvětil do surrealistického světa a byl jí po zbytek 

života nejbližší. Jím byl Humprey Jennings, ředitel pošty, surrealistický malíř a básník 

v jedné osobě.37 [20] Soužití s ním bylo velice inspirující, neboť znal mnoho avantgardních 

umělců, s kterými Peggy seznámil.38 Roku 1936 byl přítomen Mezinárodní surrealistické 

výstavě v New Burlington Gallery, na níž se podíleli malíř Roland Penrose a významný 

britský historik umění Herbert Read.39 [21] Penrose ho nazýval andělem anarchie, anděl 

sám britské surrealisty Alenčiny děti, dle knihy spisovatele Carolla. Alenčiny děti 

představovaly výše zmíněný Humprey Jennings, Henry Moore, Paul Nash, Eileen Agar, 

Hugh Saks Davies, Conroy Maddox, či básník David Gascoyne. Místo, kde se britští 

surrealisté scházeli, představovala Londýnská galerie na Cork street, kterou vlastnil již 

zmíněný Penrose, avšak vedl ji E.L.T. Messens, belgický rodák, přítel Reného Magrita a 

propagátor umění.40 Jennings se pokoušel Peggy pomoci v hledání vhodného prostoru pro 

její galerii, ten však nakonec našla její přítelkyně Wyn Hendersonová, kterou Peggy učinila 

asistentkou galerie.41 Galerie se nacházela v umělecké ulici v Cork street a Peggy ji spolu 

s Hendersonovou pojmenovala Guggenheim Jeune dle slavné pařížské galerie Bernheim 

Jeune. [22]  

Sama Peggy ve své autobiografii přiznala, že nevěděla nic o moderním umění, a 

proto se rozhodla požádat o radu, jak začít s výstavním plánem, přítele Mary Reynoldsové, 

Marcela Duchampa.42 „Marcel Duchamp se stal v té době mým velkým přítelem na mnoho 

let. Bez něho bych nic nedokázala. Sama jsem vůbec neznala moderní umění. Nedokázala 

jsem rozpoznat nové směry, protože moje znalost o dějinách umění skončila u 

impresionismu. Marcel mi ukázal svět mnoha umělců, mimo jiné Kandinského, Tanguyho, 

Cocteau, či Arpa.“43 Peggy nebyla jediná sběratelka, kterou vzal Duchamp pod svá křídla, 

přičemž spolu s Man Rayem dlouhodobě pomáhal Katherine Dreierové, která se starala o 

                                                 
37 Humprey Jennings ( 1907-1950 ) byl mimo další své aktivity známý dokumentární režisér. 
38 VAIL 1998, 30. 
39 Roland Penrose ( 1900 – 1984 ) byl anglický umělec, básník a historik. Bývá spojován 
především s hnutím surrealistů. 
40 DEARBORN 2006, 144. 
41 VAIL 1998, 31. 
42 GUGGENHEIM 1979, 161. 
43 GUGGENHEIM 1956, 13. 
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sbírku Societe Anonyme.44 Duchamp pomohl Peggy vytvořit program její galerii a 

instalovat první expozici, která zde proběhla. Mimo svoji kreativitu, kterou uplatnil při 

projektu Guggenheim Jeune45, seznámil Peggy s Jeanem Cocteau, Constantinem 

Brancusim, Jeanem Arpem a jinými.46   

V lednu roku 1938 byla galerie otevřena veřejnosti spolu s výstavou nábytku a 

různých návrhů, které pocházely z rukou Jeana Cocteau.47 [23] Zdálo se, že Duchampova 

rada otevřít galerii touto výstavou byla správná. Tisk na galerii pěl chválu, ve prospěch 

Peggy psal při příležitosti vernisáže britský sochař Roland Penrose: „Její umělecký vliv je 

v Londýně zcela mimořádný. Z Cork Street se stala umělecká ulice, kde se organizují 

všechny důležité věci. Peggy sem přinesla mezinárodní rozměr.“48 

 Peggy zopakovala svůj úspěch i druhou výstavou, s níž opět pomohl Duchamp. 

S úmyslem upozornit na evropské talenty společně představili retrospektivu Wassila 

Kandinského z let 1910-1937.49 Byla to jeho první výstava na anglické půdě, zároveň se 

jednalo o lehce kontroverzní akci, neboť Kandinsky byl umělec, kterého dříve sbíral 

Peggyin strýc Solomon, avšak po nějakém čase ho vyměnil za jiného - jeho vlastního 

„imitátora“ Rudolfa Bauera. Kandinsky mu jeho díla sám doporučil, netušil ovšem, že 

bude tímto umělcem u Solomona vystřídán. Když se Kandinsky seznámil s Peggy v Paříži, 

požádal ji, jestli může svému strýci napsat, zda má stále zájem o jeden jeho obraz, o který 

se dříve dlouho zajímal. Peggy žádost brala na vědomí, ale kvůli chladnějším rodinným 

vztahům mu neslíbila kladnou odpověď. Dopis se z nejasných důvodů dostal 

k Solomonově milence Hille Rebayové, která se starala o jeho kolekci, ta vzápětí poslala 

Peggy dost urážlivé psaní, v němž upozorňovala na skutečnost, že jim se umělci sami 

nenabízí, ale když sami chtějí koupit nějaké umělecké dílo, napíší jim. Rebayová v dopise 

též naznačila, že Peggy je poslední člověk, od kterého by něco společně se Solomonem 

kupovali. Pro lepší pochopení zde uvedu pár slov Hilly Rebayové z dopisu určeného 

Peggy: „Vaše žádost na prodej obrazu pana W. Kandinského se dostala do mých rukou. Je 

tedy na mne, abych Vám odpověděla. Zaprvé, nikdy nekupujeme umělecká díla od 

jakýchkoli obchodníků s uměním. Umělci za námi přicházejí sami. Za druhé, Vaše galeie 

                                                 
44 Societe Anonyme Duchamp spolu s Katherinou Dreierovou založil roku 1920. Bylo to vlastně 
první muzeum moderního umění na světě. Duchamp zde zastával funkci sekretáře a soustavně 
pečoval o jeho sbírku, která měla kolem 600 děl od 170 umělců. 
45 Guggenheim Jeune otevřena roku 1938. 
46 UNGER/UNGER 2005, 410. 
47 Galerie Guggenheim Jeune byla otevřena 24. ledna 1938. 
48 DEARBORN 2006, 158. 
49 Wassily Kandinsky ( 1866 – 1944 ) byl ruský abstraktní malíř, grafik a teoretik umění. Roku 1930 
se v Dessau potkal se Solomonem Guggenheimem a Hillou Rebay, kteří zde sbírali moderní 
umění. 



 

22 

by byla tou poslední, od které bychom koupili alespoň jeden jediný obraz…Jméno 

Guggenheimových má být uvedeno v souvislosti s nejlepším uměním, ne však s Vaší 

komercí“50 Je evidentní, že po tomto „výstupu“ vztahy se Solomonem ochladly. I v době, 

kdy se Peggy přemístila do New Yorku, jeho společnost nevyhledávala.  

První rok se v Guggenheim Jeune uspořádalo mnoho výstav, po Kandinském malíř 

flóry Cedric Morris, který uvedl výstavu londýnských celebrit, pojatých v nezvyklých 

karikaturách. Kontroverzní však byla výstava, která se konala v dubnu. Marcel Duchamp 

připravil v Paříži výstavu současných sochařů, mezi nimiž figurovali Arp, Brancusi, 

Pevsner, Gabo, Moore, Calder aj. Expozice se zdála po všech stránkách v pořádku, ale 

nevůli vzbuzovala u tehdejšího ředitele Tate Gallery J. B. Mansona, který neměl příliš 

pochopení pro moderní skulpturu.51 Reagoval nepřiměřenou kritikou, přimlouval se za to, 

aby byla výstava dokonce zrušena.52 „Kdybych měl tvrdit, že Pštrosí vejce (práce 

Brancusiho) znamená zrození světa, něco by se mnou asi nebylo v pořádku. Podle mého 

názoru tyto věci nepředstavují umělecká díla“53[24] Peggyina pravá ruka Wyn 

Hendersonová vzápětí nato sestavila petici na obranu moderních sochařů, pod kterou se 

podepsali přední londýnští umělečtí kritici jako Herbert Read či Clive Bell. Celý spor 

nakonec skončil u soudu se špatným  výsledkem pro Mansona.54 Výstava mohla probíhat 

dál, avšak ponížený ředitel Tate Gallery musel odstoupit ze své funkce.  

Další výstava byla pocta Geru van Veldemu, mnohými považovaného za kopistu 

Picassa.  Dále Yvese Tanguyho, surrealistického malíře, který začal nejprve ve stopách 

svého otce u námořnictva, avšak po seznámení s literátem Jaquesem Prevertem se dal na 

malířství. Ve svých začátcích se inspiroval de Chiricem a André Bretonem, avšak brzy si 

našel svůj vlastní styl, který se stal pro něho typickým. Stěžejní téma jeho obrazů 

představuje snová krajina plná neidentifikovatelných tvarů a barev. „Byl to krásný člověk, 

stydlivý i rozkošný jako malý chlapec“, vzpomíná na něj Peggy.55 

Svůj druhý rok na scéně zahájila Guggenheim Jeune výstavou dětského umění, na 

níž dominovala práce dcery Pegeen, která projevila svůj velký talent v oblasti naivního 

umění. [25] Dětské výstavy se účastnila i její spolužačka Anne Cambellová a Lucian 

Freud, z kterého o několik let později vyrostl velký malíř. Jiné projekty představovaly 

koláže od významných surrealistů a kubistů Ernsta, Braqua, Arpa, Picassa, Picabia, aj. O 
                                                 
50 GUGGENHEIM  1956, 170. 
51 James Bolivar Manson byl ředitelem Tate gallery v letech 1930 – 1938. 
52 SAARINEN 1958, 282. 
53 DEARBORN 2006, 164. 
54 GUGGENHEIM 1979, 174. 
55 DEARBORN 2006, 168. 
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Vánocích Peggy uspořádala výstavu Jill Salamanové a Marii Vassilievové, vyrábějící 

panenky a dětské obrázky. Sama Peggy na tuto výstavu udělala reklamu v časopise Quenn 

– „Ojedinělé vánoční dárky za opravdu rozumné ceny.“ Roku 1939 byla v Guggenheim 

Jeune uspořádána výstava britských surrealistů The Pailthorpe-Mednikoff, dále rakouského 

surrealisty Wolfganga Paalena, jednoho ze zakladatelů časopisu Dyn.56 Jiným surrealistou 

byl John Tunnard. 22. června 1939 měla v Guggenheim Jeune vernisáž poslední výstava, 

byla věnována fotografovi Gisele Freundovi a jeho fotografickým portrétům.  

Důvod, proč se Peggy rozhodla roku 1939 galerii uzavřít, nebyl dán hrozbou druhé 

světové války, jak by se logicky dalo předpokládat. Peggy totiž do posledního okamžiku, 

kdy bylo již zcela jasné, že válka se bude týkat i Anglie, věřila, že právě tuto oblast Hitler 

mine. Peggy začala být unavená londýnským publikem, které přijalo surrealismus, avšak 

k ostatním výstavám moderního umění bylo lhostejné. Největší kámen úrazu však spočíval 

ve finanční stránce, Peggy na provoz galerie vynaložila více, než se dalo vydělat. V březnu 

roku 1939, v druhém roce po otevření se zjistilo, že galerie prodělala kolem 300 000 

dolarů.57 Peggy se po přestěhování galerie přemístila na čas do Paříže a věnovala se 

myšlenkám na další plány, které chtěla uskutečnit v Evropě, jako jedna z mála si v té době 

nepřipouštěla nepříjemnou situaci blížící se války. Skutečnost, že byla Židovkou si 

neuvědomovala už vůbec, nejspíše z toho důvodu, že vlastnila i americké občanství  a pas 

díky, kterému se cítila chráněná od všech možných nepříjemností.   

3.2 Muzeum moderního umění 

Po uzavření galerie se Peggy pokoušela rychle vymyslet nový plán, kterému by se 

mohla věnovat. Měla zkušenost ze své vlastní galerie, věděla tedy, co londýnské publikum 

zajímá, a co ne. Svoji vlastní iniciativou přivedla část uměleckých příznivců do světa 

moderního umění, věděla však, že doba, kdy budou mít lidé o tuto oblast sami zájem, bude 

ještě trvat. Uvědomila se, že místo, kde lidé přijmou moderní umění, spíše není malá 

galerie, ale muzeum, protože pro mnoho lidí mělo a má toto místo daleko větší hodnotu. 

Rozhodla se tedy, že vytvoří muzeum moderního umění, kde budou představeni tehdejší 

současní umělci. Na projektu ji přitahovala možnost hledat nové talenty, být u jejich zrodu, 

možná cítila jistou příležitost ke svému vlastnímu sběratelství, které do té doby nebylo 

nijak významné. Peggy většinou nakupovala pár děl z výstav ve své vlastní galerii, ale 

jejich počet nepředstavoval vysoké číslo. Zároveň chtěla, aby v muzeu byly různé 

přednášky, semináře, dialogy s umělci, které by publiku mohly vysvětlit význam a smysl 

                                                 
56 Časopis Dyn založen roku 1942. 
57 SAARINEN 1977, 282. 
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moderních uměleckých artefaktů. Herbert Read se k obsahu galerie, které měli v plánu 

okolo roku 1940 otevřít, v Sunday Times vyjádřil: „…vzdělávání v nejširším smyslu světa. 

Našim posláním není vyložit příběh moderního umění přesně a výstižně v pár větách, ale 

chceme pořádat různé přednášky, koncerty, recitály, které by smysl umění přibližovaly.“58 

Peggy věděla, že tento plán nemůže uskutečnit sama, zároveň měla zkušenost ze 

spolupráce s Marcelem Duchampem, která ji více než pomohla při založení Guggenheim 

Jeune. Tentokráte se rozhodla spojit síly s výše zmíněným historikem umění Herbertem 

Readem.  

Read se narodil roku 1893 v severním Ridingu, v hrabství Yorkshire. V mládí 

absolvoval úspěšné studium na Univerzitě v Leedsu. Zde se stal kolem roku 1911 členem 

velice důležitého spolku, jenž ho ovlivnil nejen na začátku své umělecko-kritické kariéry, 

ale z jeho myšlenek čerpal téměř po zbytek života. Byl to Leeds Art Club, založený roku 

1903 Alfredem Oragem.59 Společenství mladých lidí, kteří navštěvovali leedskou 

univerzitu, pořádalo debaty, kroužky, výstavy, různé kulturní akce v antiburžoazním tónu. 

Doktríny, na nichž se spolek zakládal, byly socialismus a feminismus, spiritualismus 

teosofické společnosti, především však myšlenky Friedricha Nietzscheho, které se pro 

Reada staly základem pro jeho vlastní myšlení.60 „Nejméně na pět let, byl pro mě on, a 

nikdo z mých profesorů či přátel, opravdovým učitelem.“61 Kromě Nietzscheho poznal 

Read v Art Clubu jednoho z ředitelů této instituce -  Franka Ruttera, který ho zasvětil do 

oblasti umění, neboť mimo Art club se staral o Leedskou městskou galerii. Studium však 

přerušila první světová válka, během níž se Read věnoval psaní poezie. Roku 1915 vydal 

Song of Chaos, druhou sbírku Naked Warriors roku 1919. Po první světové válce se usadil 

v Londýně, kde společně s Frankem Rutterem založil literární magazín Art and Letters, 

kde Read publikoval mimo jiné práce svého přítele T. S. Eliota. Ve dvacátých letech přešel 

na pozici asistenta kurátora ve Victoria and Albert Museum. Roku 1929 se mu i zde 

naskytne příležitost prožít jedno z osudových setkání. Tentokráte je to britský sochař 

Henry Moore, kterému byl Read téměř dvorním kritikem.62 [26] Na začátku třicátých let 

tak pronikl do hnutí modernismu v britském umění. Nejvíce byl však v kontaktu s 

 Moorem, Benem Nicholsonem, Barbarou Hepworthovou, Paulem Nashem, aj.  

Od roku 1931 byl profesorem dějin umění na Univerzitě v Edinburgu, o dva roky 

později editorem slavného uměleckého periodika Burlington Magazine. Mimo 
                                                 
58 UNGER/UNGER 2005, 412. 
59 READ/THISTLEWOOD 1993, 26. 
60 PARASKOS 2007, 10. 
61 READ/ THISTLEWOOD 1993, 26. 
62 PARASKOS 2007, 9. 
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redaktorskou, kurátorskou a univerzitní práci měl zkušenost i s organizací výstav, což 

chtěla Peggy využít ve svém připravovaném muzeu, neboť roku 1936 byl jedním z  

organizátorů mezinárodní výstavy surrealistů, která proběhla v Londýně. Vzhledem 

k těmto bohatým zkušenostem v oboru dějin umění učinila Peggy Readovi návrh. Opustí-li 

svoji práci v časopise Rewiew, kde byl v té době zaměstnán, může být ředitelem a 

poradcem muzea moderního umění, dle kontraktu, po dobu pěti let. Smlouva se 

samozřejmě po jejím vypršení mohla prodloužit. Read nabídku na Peggyina poradce, 

popřípadě ředitele muzea přijal, avšak nechtěl se vázat tak dlouholetým kontraktem. 

Domluvili se, že spolupráci nejprve vyzkoušejí na dobu šesti měsíců. Prvním bodem zájmu 

londýnského kritika byla samotná sbírka. Sepsal list potenciálních děl, která se měla do 

muzea zakoupit, či zapůjčit. Seznam obsahoval všechna významná hnutí, která proběhla 

v západním uměleckém světě od roku 1910: kubismus, surrealismus, konstruktivismus, 

futurismus, abstrakci a jiné. Read se naplno věnoval myšlenkám a práci k novému muzeu, 

neboť od začátku věřil v jeho založení. Financování muzea mělo být opatřeno Peggy, i za 

pomoci jiných investorů. Nedlouho poté našli společně místo, kde by se tento objekt mohl 

nacházet. Kenneth Clarke, významný umělecký kritik, podporovatel Henryho Moora, ale 

v té době především ředitel londýnské Národní galerie se v té době nabídl, že pro muzeum 

pronajme svůj dům, který se nacházel v centru Londýna na Portland Place. Vše směřovalo 

k tomu, aby se projekt muzea v co nejbližší době proměnil v realitu. Peggy ješte v srpnu 

odjela spolu se svojí přítelkyní Nellie van Doesburgovou do Francie, aby se s předními 

moderními umělci mohla domluvit na případné spolupráci.63 Tam se také však dozvěděla 

novinky o stávající válečné situaci.  

1. září vypukla válka, plán na založení muzea byl pryč. Peggy se rozhodla zůstat ve 

Francii, která se jí zdála bezpečnější než Londýn. Herbert Read se cítil poněkud uražený, 

neboť přípravami strávil spousty času a najednou se rozplynuly do prázdna. Zároveň věřil, 

že i v době války by muzeum v Londýně mohlo fungovat. Vztah mezi ním a Peggy se 

vzhledem k nepříliš ideálnímu rozchodu zhoršil, ale již během války své přátelství obnovili 

a zůstalo jim do konce života.  Peggy podle své autobiografie měla v té době ještě jeden 

záložní plán. Chtěla vytvořit umělecké městečko, které by se nacházelo ve francouzské 

krajině a sloužilo by k zachování malířské jedinečnosti a humanity. Její nápad byl v té fázi, 

že hledala vhodné místo, ale vzhledem k válečným událostem se jí nepodařilo najít 

dostatek umělců, kteří by v této kolonii chtěli společně žít.64 
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3.3 Podpora umělců během druhé světové války 

Peggy trávila první půl rok války v Paříži, nedá se však říci, že by situací nějak 

trpěla, respektive ji dle všeho ani nijak tragicky neprožívala. Přesto, že žila v nacistickém 

prostředí, které vyhlásilo válku stejně jak židům, tak i modernímu umění, nikde nejsou 

zaznamenány její obavy z Hitlera a antisemitistické mise, kterou kolem sebe šířil. Dle 

všeho je to dáno tím, že Peggy spoléhala na to, že v nejhorší chvíli se vrátí nazpátek do 

Spojených států, což se o pár měsíců později skutečně stalo. Než však tato situace nastala, 

povedl se jí neskutečně bizarní kousek. V existenciálně nejisté době se rozhodla, že začne 

obohacovat svoji uměleckou sbírku. Nakupovala tehdy velká díla za malou cenu. 

Soustředila se na výtvory mladých umělců. Za prvé to byli malíři a sochaři, kteří již byli 

vystaveni v Guggenheim Jeune, popřípadě v jiné galerii, nebo se zaměřila na neznámé 

umělce, u kterých intuitivně cítila, že by brzy ve své tvorbě mohli získat nemalý úspěch. 

Mimo svých oblíbených surrealistů a jiných avantgardních umělců, se stalo její největší 

vášní nakupovat tzv.“picture a day“, v doslovném překladu obrazy dne. Byla to díla 

mladých lidí, kteří se jí něčím zalíbili, vzhledem k tomu, že sama neměla s uměním 

nějakou velkou zkušenost či umělecké vzdělání, řídila se pouze svou intuicí. Je až 

neuvěřitelné, jak snadno se jí často podařilo najít velké umělce. Faktem je, že ačkoliv sama 

vyhledávala umělce dle svého instinktu, ať už v Londýně či později v New Yorku, vždy při 

ní stál její věrný poradce, který ji dokázal ukázat směr. V Paříži a Londýně to byl Marcel 

Duchamp, který, jak Peggy sama napsala, ji dokonce dokázal povědět příběh moderního 

umění a díky jeho radám se mohla tomuto směru věnovat. V Londýně to byl Herbert Read, 

učený historik umění, který ji mimo dějin umění pomohl s projektem muzea, přičemž jeho 

největší zásluhou bylo zasvěcení Peggy do sběratelství. Někoho takového hledala i 

v Paříži. Muže, který by ji poradil, jaké umělce nyní sbírat a zase ji posunul o krok dál. 

Největší Peggyinou nevýhodou na poli umění byl pravděpodobně fakt, že sama nebyla 

schopná vytvořit koncepci své vlastní umělecké činnosti. 

 V Paříži se seznámila s jiným uměleckým kritikem, sběratelem Howardem 

Putzelem, jenž měl svou malou galerii v Los Angeles. Peggy se s ním brzy spřátelila, 

vzhledem k okolnosti, že on sám měl velice blízký vztah s Marcelem Duchampem. Byl to 

právě Putzel, který vzal Peggy do vesnice v Saint Martin d´ Ardeche nedaleko Avignonu, 

kde v té době bydlel Max Ernst se svou přítelkyní, mexickou malířkou Leonorou 

Carringtonovou.65 [27] Nacházel se zde poté, co opustil pařížskou surrealistickou skupinu, 

                                                 
65 Leonora Carringtonová ( 1917 – 2011 ) byla mexická umělkyně. Spolu s Ernstem se věnovala 
surrealistické malbě. S Maxem Ernstem se seznámila roku 1937. Na jihu Francie se společně 
usadili poté, co roku 1938 opustili Paříž. 
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(podobně jako Man Ray a Tanguy), a zvolil život na venkově. Ernstovy obrazy Peggy 

zaujaly, avšak ještě více se jí zalíbil samotný umělec. Malíř, kterého měl nacismus na 

„černé listině“, se účastnil všech společenských akcí, jimiž surrealismus v druhé polovině 

30. let projevoval své mezinárodní rozpětí a široký vliv. Sled velkých výstav, počínající 

v červnu 1936 v Londýně, pokračoval na konci téhož roku v New Yorku pod titulem 

„Fantastic Art, Dada and Surrealism“. Zde pod pojem fantastického umění byli zahrnuti 

předchůdci od pozdní gotiky přes manýrismus k romantikům a symbolistům, nebo-li 

surrealismus zde dostal svůj historický rozměr a vyvrcholil v roce 1938 mezinárodní 

výstavou surrealismu v Paříži. Ernstovo zastoupení bylo všude velmi výrazné, byl jedním 

z uznávaných představitelů hnutí. V roce 1937 mu byla věnována zvláštní edice časopisu 

Cahiers d´art, která se rozsahem reprodukcí rovnala monografii. V témž roce Ernst 

navrhoval výpravu pro Itkinovu inscenaci Jarryho „Ubu spoutaného“, v níž použil motivu 

koncentračního tábora a fašistických emblémů.  Nedlouho po letmém seznámení s ním 

Peggy navázala vztah, který vyvrcholil společnou cestou do Ameriky a uzavřením sňatku 

na americké půdě. Ernst však dlouho udržoval vztah s Carringtonovou, s níž se i během 

manželství s Peggy neustále stýkal. 

V Paříži se Peggy plně soustředila na nakupování uměleckých děl.  Shromažďovala 

Picabiu, Delaunayho, Heliona, Legera, Massona, Pevsnera za směšné částky, které téměř 

nepřesahovaly cenu 400 dolarů. Jediným umělcem, který si však na své tvorbě zakládal a 

nikdy nešel pod svou cenu, byl rumunský sochař Constantin Brancusi. „Mnoho let jsem si 

přála koupit nějaký bronz od Brancusiho, ale nikdy jsem si ho vzhledem k jeho vysokým 

cenám nemohla dovolit. Najednou to vypadalo, že nastal ten správný moment, vzhledem 

k tomu, že kolem nás byla všude válka. Strávila jsem tedy měsíce tím, že jsem se k němu 

snažila co nejvíce přiblížit, abych se s ním poté mohla v klidu bavit o možnosti nějaké 

slevy. V té době jsem ho znala již šestnáct let, ale v životě by mě nenapadlo, že jednání 

s ním bude tak komplikované. Obecně bylo velice těžké se s ním bavit o ceně, když už jste 

se k tomu odvážili, mohli jste čekat, že vám nabídne nějakou enormní sumu. Já jsem se 

toho však nebála, měla jsem dojem, že naše přátelství tyto věci usnadní. Avšak i přes tuto 

realitu naše debata skončila strašnou hádkou v momentě, kdy si Constantin řekl o čtyři 

tisíce dolarů za jeho bronz Pták v prostoru.“66 Přestože tento incident způsobil krátkou 

mlčenlivost mezi oběma zainteresovanými, Peggy nakonec bronz za Brancusiho cenu 

koupila. „Ze všeho, co vlastním, miluji nejvíce právě toto dílo.“67 [28] 
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V dubnu roku 1940 Němci napadli Dánsko a Norsko, o měsíc později se Hitler 

začal soustředit na svou bitvu o Francii. V květnu 1940 vtrhly německé divize do 

Nizozemska a Belgie spolu s útokem na vše, co jim stálo v cestě. Tento rozhodující útok, 

se kterým se původně počítalo na podzim roku 1939 a jenž byl mnohokrát odložen pro 

špatné počasí, byl důkladně připraven. Plán spočíval ve vylákání hlavních francouzsko - 

britských sil do belgických rovin, avšak k průlomu mělo dojít středem přes špatně bráněné 

Ardeny.68 Francie však stále spoléhala na svou Maginotovu linii, obrannou linii vedoucí 

podél východní hranice země, avšak Francouzi i skrze svoji defenzivní mentalitu věděli, že 

jim brzy nebudou stačit síly proti nacistické válečné mašinerii. Němci pomalu postupovali 

směrem na Paříž.   

Situace se zhoršovala. Prvními reakcemi na válku byly v Paříži pasivní ohromení a 

nevíra, následované ironickým pokrčením ramen, jak se věci vracely do normálního stavu, 

nebo alespoň tak normálního, jak to za daných okolností šlo. Malicherné půtky a případy 

každodenní korupce, které zrazovaly víru veřejnosti v ústavní činitele, k všeobecnému 

úžasu pokračovaly. Během zimy a jara let 1939 a 1940 nastala jakási nepochopitelná 

nehybnost, v které šel pařížský život dál svou cestou, jako by se nechumelilo, přičemž 

většina obyvatel strach z východu buď brala na lehkou váhu, nebo ho přehlížela.69 Zábava 

probíhala ve stejném tónu jako v dobách, kdy nehrozilo žádné nebezpečí, kultura víceméně 

jen arogantně projevovala lhostejnost vůči stávající hrozbě. Za okupace bylo v Paříži 

uvedeno přes čtyři sta divadelních her. Byly mezi nimi první hry Sartrovy, Camusovy, 

Montherlantovy. Stejně úžasný byl i nárust počtu návštěvníků divadel, zřídkakdy bylo 

divadlo skvělejší a populárnější. Totéž platilo o dalším umění. Počet návštěvníků galerií 

byl největší od roku 1937, v roce 1942 bylo otevřeno muzeum moderního umění v Palais de 

Tokyo. Kultura tak nabízela únik od těžkostí každodenního života. Pro ty, kdo nebyli 

terčem útoků kolaboracionismů, zde byla záplava lákadel.70 Pařížané tak svůj strach 

maskovali do neutuchajícího hedónismu. Jeden z příkladu tehdejšího pohledu na Paříž 

uvádí ve své knize Vila Air-Bel Rosemary Sullivanová. Píše zde o tom, jak se kdysi 

zeptala mexické malířky Leonory Carringtonové, proč neopustila Paříž spolu se svým 

tehdejším partnerem, Maxem Ernstem, již roku 1939. Carringtonová ji na to odpověděla: „ 

Nedokázali jsme si představit jiný svět než Paříž. Nesmíte zapomínat, čím tehdy před 

válkou Paříž byla. Paříž byla nádherná, Paříž znamenala svobodu.“  
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Ve stejné situaci se nacházela i Peggy, která trávila svůj čas v Paříži v kavárnách a 

klubech, dosti vzdálená mimo všední realitu. „Je skutečně nepochopitelné, jak jsme se 

mohli chovat tak hloupě, když kolem nás byla neskutečná bída a utrpení. Vlaky, jenž mířily 

do Paříže, se staly útočištěm mnoha lidí, kteří byli často postříleni během cesty. Nechápu, 

že jsem tenkrát nešla těm nešťastným lidem pomoci. Nevím, místo toho jsem seděla 

s Billem (Whidneym) a jen pila šampaňské. Němci však byli každou chvíli blíž a blíž. 

Nakonec jsem utekla s Nellie (van Doesburgovou) a mými perskými kočkami tři dny 

předtím, než Němci vstoupili do Paříže“, vzpomíná Peggy v Out of This Century.71  Začala 

mít však strach, co se stane s jejími obrazy v případně náhlého bombardování. Napadlo ji 

oslovit nejvýznamnější pařížskou instituci Louvre, zda by ji nepomohli ukrýt její 

narůstající sbírku. [29] Muzueum Louvre mělo v té době tajné kryty, které se nacházely ve 

vesnici v blízkosti Paříže. Sami tam schovali svou sbírku před nacistickým terorem. 

Vedení Louvru přijalo její žádost, avšak s tím, že na její sochy nejspíše nebude dostatek 

místa. Po týdnu však nečekaně změnili názor. Obrazy shledali příliš moderními, myšleno 

tím především ty, jenž pocházely z rukou neznámých umělců, tudíž pro ně Louvre nenašel 

žádné místo, kde by mohly během války být. V té době se francouzské instituci zdálo 

zbytečné zachraňovat poměrně neznámá díla. Peggy jejich reakce velmi překvapila, ale 

nezbývalo jí, než jednat co nejrychleji a obrátit se na někoho jiného. Skrze různé peripetie 

oslovila svoji dávnou přítelkyni Marii Jolasovou a díla dočasně umístila do jejího zámku, 

který se nacházel nedaleko Vichy.72 

14. června vstoupil Wehrmacht spolu s vojáky 17. armády generála von Küchlera 

do Paříže, zároveň byla prolomena Magninotova linie.  Francouzským předsedou vlády byl 

jmenován Phiplipe Petain, známý svým kolaborantským, loajálním režimem vůči 

Němcům, který se spolu s vládou usadil ve městě Vichy. Vichystická vláda se pod jeho 

diktatorským velením připravovala velice dlouho. Za první světové války se proslavil jako 

hrdina a v letech 1920-36 měl zcela v moci vojenskou politiku Francie, takže byl za 

úpadek země galského kohouta odpovědný víc než kdokoliv jiný. Vzhledem k úspěchům 

v první světové válce byl však velice oblíben, a to dokonce i u takové instituce jako byla 

církev. Francouzský primas kardinál Gerlier dokonce prohlásil: „Francie je Petain a 

Petain je Francie.“73 V Londýně byl v čele exilového hnutí Svobodných Francouzů 

generál Charles de Gaulle. Je zcela zřejmé, že ihned poté, co se Němci ujali v Paříži vlády, 
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začalo zde pronásledování právě pařížských Židů, jejichž přítomnost tu byla velice silně 

zastoupena.  

Peggy se však v té době již nacházela spolu s Nellie van Doesburgovou v Megeve, 

kde na ni čekali Laurence Vail spolu s jejich dětmi a novou manželkou Kay Boyleovou. 

Peggy si zde pronajala dům spolu s Jeanem Arpem a jeho ženou a nadále se věnovala 

svému sběratelství. Je až neuvěřitelné, že ona sama se domnívala, že bude moci v Evropě 

zůstat a naléhání na návrat do Spojených států, které slýchávala ze svého okolí, nijak 

nebrala v úvahu. Přitom její budoucnost ve Francii nevypadala vůbec růžově. Byla 

Židovkou za antisemitského režimu, měla americký pas, navíc chtěla za všech okolností 

zůstat v Evropě. V její neprospěch svědčil i fakt, že se nacházela v pozici sběratelky 

zvrhlého umění, neboť surrealismus, abstraktní umění, dadaismus, kubismus, nová věcnost 

byla ta oblast umělecké sféry, proti které nacisté nejvíce brojili. Modernistické tendence 

byly u konce již roku 1933, kdy se Hitler chopil moci, avšak od roku 1936 začal platit 

úplný zákaz moderního umění.74 Nacismus toleroval pouze realistické malířství, hledal 

alegorie, proto byla mnohá umělecká díla, která nesplňovala tato kritéria, odstraněna 

z muzeí, zabavena pro výstavu zvrhlého umění, prodána do zahraničí, či přímo zničena. 

Velký počet umělců emigroval, avšak ti, kteří zůstali, nesměli svá díla vystavovat. Ti, kdo 

přijali uměleckou formu, kterou požadovali nacisté, dále tvořili ve znamení nešťastného 

akademismu. „Zdegenerované“ bylo však i umění, které pocházelo z majetku židovských 

rodin právě díky svému původu.  

V červenci roku 1937 byla v Mnichově zahájena výstava s díly zvrhlého umění, aby 

každému obyvateli Německa bylo zcela jasné, kdo mezi tyto umělce patří a co ve svých 

dílech zobrazují. Hitler se sám této vernisáže účastnil a při té příležitosti prohlásil: „ Díla 

zvrhlého umění jsou obludnými doklady nejhlubšího rozkladu našeho národa a kultury“, 

poté dodal: „ Zvrhlé umění liberálního věku bylo židovským spiknutím proti německému 

duchu, proti německé krvi. Vyloučením všech rasových znaků, které povznášejí sebevědomí 

árijského člověka, udělalo toto umění z lidí dědičné idioty a mrzáky, a podporovalo tak 

bolševický útok na rodinu a zdraví lidu.“75 

                                                 
74 MICHELI 1964,361. 
75 KOVÁČ Peter, Praha: Zvrhlé umění nebylo jen v nacistickém Německu, ale i u nás, 
http://stavitele-katedral.cz/praha-zvrhle-umeni-nebylo-jen-v-nacistickem-nemecku-ale-i-u-
nas/(16.9.2011). 
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3.4 Příprava přesunu do Spojených států 

Začátek války nevypadal nijak optimisticky. Peggy mohla odjet spolu s rodinou 

zpátky do Spojených států, do poslední chvíle však tohoto privilegia nechtěla využít. Tento 

paradox se zcela dobře projevuje v momentě, kdy se v Grenoblu potkala s ředitelem 

místního muzea, Andre Farcym, a ještě roku 1940 tu plánuje uspořádat výstavu své sbírky. 

Mimo to se během prvních válečných měsíců soustředila na psaní katalogu, ve kterém si 

mapovala dosavadní sbírku. Laurence Vail přišel po nějaké době s návrhem, aby se 

společně s dětmi a jeho novou rodinou přemístili zpátky do Ameriky. Nejspíše si byl 

vědom toho, že Peggy tento krok není schopná sama udělat, ale spolu se Sindbadem a 

Pegeen do Spojených států odjede. Brzy souhlasila a za pomoci svého přítele René 

Lefévreho Foineta začala připravovat svoji uměleckou sbírku k přesunu. Foinet byl jeden 

z majitelů zásilkové společnosti, s kterým Peggy pracovala již dříve v Londýně. Dva 

měsíce jim trvalo než obrazy a sochy správně zabalili a připravili k poslání přes oceán. 

Díla pak byla poslána domů, do Ameriky jako „vybavení domácnosti“, chráněná tak před 

možným prozkoumáním od nacistů. Mezitím přišla zpráva od manželky Yvese Tanguyho 

Kay Sageové, že několik málo umělců se dozvědělo o jejím plánu opustit Francii. Byli to 

Andre Breton se svoji ženou Jaqueline Lambovou a dcerou, Max Ernst, doktor Mabille, 

který se staral o neduhy surrealistů. 

 Peggy si pomoc dlouho rozmýšlela, protože věděla, že bude mít problémy s vlastní 

záchranou. Rázně však odmítla pomoci doktoru Mabillovi z toho důvodu, že nepatřil mezi 

umělce. Rozmýšlela se i ohledně manželky Bretona a jeho dcery.76 Její chování bylo 

poněkud zvláštní, neboť byla válka a Peggy nejevila příliš velký zájem o to, zachránit 

celou rodinu, ale  Bretona - umělce. Její neuvážená reakce vyzněla nakonec dosti trapně a 

zbytečně.  Breton v poslední chvíli emigroval i s rodinou do Spojených států bez její 

pomoci. Vzápětí však názor změnila a souhlasila, sama se snažila pomoci také jinému 

umělci Victoru Braunerovi, avšak jeho přesun do exilu se nakonec nezdařil. Dokumenty, 

které měly Peggy a ostatním členům rodiny pomoci při útěku se nejdříve snažila obstarat u 

Variana Frye. [30] Byl to muž, jenž se ve Francii ocitl jako zástupce amerického výboru 

pro záchranu v tísni. Snahou tohoto uskupení bylo bojovat o záchranu evropských umělců 

a intelektuálů, kteří figurovali na seznamu politických nepřátel samotných nacistů. Místo, 

které se stalo základnou pro úkryt před nacisty, bylo v té době město Marseille. Jeho 

poloha přístavního města představovala i možnost útěku do Spojených států. Řada umělců 

a intelektuálů našla své útočiště ve slavné vile Air-Bel, kde často řadu měsíců čekali na 

                                                 
76 GUGGENHEIM 1979, 227. 
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příležitost utéct z Francie.77 [31] Mezi jinými, kteří tu strávili jen několik dnů, byli 

dlouhodobými obyvateli mexický spisovatel Victor Serge s rodinou, André Breton spolu 

s Jaqueline Lambovou a jejich dcerou Aube, francouzský básník Benjamin Peret, či Max 

Ernst, který se do Marseille vrátil z koncentračního tábora. Chvíli tu s Ernstem pobývala i 

Peggy, i když po nějaké době jí vila začala být poněkud těsná a vyměnila ji za lepší hotel 

v Marseille. Kuriozitou je, že v době, kdy surrealistické umění bylo zakázáno, a Ernstovy 

obrazy se dokonce vyskytly na výstavě Zvrhlého umění v Mnichově, zorganizovali lidé, 

žijící ve Vile Air-Bel Ernstovi výstavu. Malby a rytiny byly opřené o stromy v lese či 

zavěšené na větvích platanů.78  Zásluhou mladých Američanů, především výše zmíněného 

Variana Frye,  Mary Jane Goldové, či Miriam Davenportové byla ale především ve všech 

směrech pomoc umělcům. Díky nim mnoho umělců dostalo americké vízum, moratorium 

z Francie a cestovní povolení.79 

Vail spolu se svojí ženou mezitím vymysleli únik do Ameriky, který měl 

proběhnout v Pan Am Clipperu, jediném možném letu, který směřoval z Evropy přes 

Atlantik. Nakonec rezervovali deset sedadel, pro Kay, Laurence Vaila, Peggy a šest dětí, 

zbývající místo bylo připraveno pro Maxe Ernsta, který s Peggy v Marseille navázal 

intimní vztah.80Pro Ernsta však opustit francouzské území bylo téměř neřešitelným 

problémem, jeho pasové záležitosti nebylo možno ze známých důvodů uvést do pořádku. 

Osudy surrealisty však bývají nadreálné. Pomohla objektivní náhoda. Když se s chabou 

nadějí dopravil do hraniční stanice, otevřeli celníci jeho zavazadla a obrazy rozestavili 

podél stěn. K této improvizované výstavě byl Ernst požádán podat vysvětlení. Nikdy prý 

nemluvil o umění s větším zápalem a snahou být prostý. Bylo mu povoleno překročit 

hranici.81 Místo, z kterého měl plánovaný let proběhnout byl Lisabon v Portugalsku, kam 

se nejprve přesunuli Vail s Kay, poté Max Ernst, nakonec sama Peggy. Po 

několikatýdenním čekání na svůj let, se nakonec společně ocitli na palubě 13. července 

1941. Po řadě frustrujících týdnů se tak všichni dostali do Spojených států amerických, do 

země, v níž ani jeden z nich nechtěl být. 

                                                 
77 SULLIVANOVÁ 2006, 24. 
78 SULLIVANOVÁ  2006, 320. 
79 SULLIVANOVÁ  2006, 308. 
80 GUGGENHEIM 1979,  236. 
81 PETROVÁ  1965, 52.  
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4. Spojené státy americké 

4.1  Rok 1941 návrat do New Yorku  

14. července roku 1941 přistáli Peggy s Ernstem, dětmi a Vailovou novou rodinou 

konečně v New Yorku. Jedním z prvních lidí, kteří je na americké půdě přivítali, byl 

Jimmy Ernst, syn svého slavnějšího otce.82 [32] Jimmy spravoval administrativní práce 

v MoMA pod vedením Alfreda Baara, později našel místo sekretáře v Peggyině nové 

galerii. Byl to také on, kdo z Ameriky pomáhal svému otci a matce vycestovat do 

Spojených států.83 V neposlední řadě se o ně ihned po příjezdu staral. Peggy se ještě ten 

den potkala s Howardem Putzlem, aby jí sdělil, že všechny její obrazy a sochy dorazily 

v pořádku.  Již v prvních týdnech v novém městě začala pátrat po prostorech, které by 

mohla využít pro svoji další galerii, avšak po nějakém čase zjistila, že nic neodpovídá jejím 

představám a rozhodla se, že společně s Ernstem pojedou za sestrou Hazel na západní 

pobřeží do Californie. Výlet napříč Amerikou využili mimo jiné i pro navštívení tamních 

galerií. V sanfranciském muzeu umění v té době probíhala výstava primitivního a 

předkolumbijského umění, kterou pořádal přední newyorský obchodník Sidney Janis. 

Ernsta primitivní umění fascinovalo, i v New Yorku se stalo jeho nejoblíbenějším muzeem 

přírodovědné muzeum, kam často chodil pro svou inspiraci. Byl uchvácen uměním 

Indiánů, sbíral masky a totemy. San Francisco se jim oběma natolik zalíbilo, že dokonce 

uvažovali o tom, že sbírku zapůjčí právě do této instituce. V jižní Kalifornii navštívili i 

sbírku Waltera a Louisy Arensbergových, sběratelů moderního umění, kteří v té době 

vlastnili jedinečnou kubistickou sbírku. „Na jejich kubisty jsem nesmírně žárlila,“ 

vzpomíná Peggy.84 Avšak prostor, kam by chtěla přemístit svoji sbírku, nenašla ani 

v Kalifornii, nezbývalo tedy nic jiného, než se vrátit zpátky do New Yorku.  

V září našla dům, který vyhovoval jejím ideálům, Hale House.85 Původně měla 

v plánu otevřít galerii ve stejném domě, v kterém bude bydlet, ale brzy se ukázalo, že 

vzhledem k místním zákonům nebylo možné otevřít galerii na tomto místě. Z Hale House 

se nicméně stalo místo vyhlášených večírků a Peggy tu strávila většinu času svého 

amerického pobytu. Jeden z tehdejších návštěvníků večerů v Hale House na tu dobu 

vzpomíná: „ Hale House bylo něco jako jiná země. Pokaždé, když jste do ní přišli, 

odehrávala se tam hlučná party, lidé tančili, pili, bavili se, psali si vzkazy a svá telefonní 

                                                 
82 Jimmy Ernst se dostal do New Yorku již roku 1938 na lodi SS Manhattan. 
83 Matka Jimmyho Ernsta, Luise Straus zůstala ve Francii. Běhěm války byla, vzhledem ke svému 
židovskému původu, převezena do koncentračního tábora v Auschwitz. Válku nepřežila. 
84 GUGGENHEIM 1979,  252. 
85 Dům Hale House byl pojmenován po americkém vlastenci Nathanu Haleovi. 



 

34 

čísla na zeď. Bylo to v té době něco zcela ojedinělého. Byl to ráj bohémů.“ Mezi hosty se 

vyskytovali především lidé z uměleckého světa, mezi intelektuály, divadelními kritiky, 

spisovateli, hudebníky a malíři, se občas objevili i členové rodiny Guggenheimových. 

Častými návštěvníky byli například John Cage, Virgil Thompson, William Saroyan, 

Zachary Scott, Gypsy Rose Leeová, Robert Motherwell, Mark Rothko, Alfred Barr, či 

Marcel Duchamp. Spolu s Ernstem se Peggy nadále stýkala s umělci, kteří byli ve 

Spojených státech od roku 1942 v exilu. Mezi tyto umělce patřili Salvador Dali, Joseph 

Albers, Marc Chagall, Piet Mondrian, či Yves Tanguy. Manželka André Bretona tvrdila, že 

Peggy měla ohromný talent dát zajímavé lidi dohromady: „Byla neskutečná sběratelka. 

Věděla velice dobře, jak najít lidi.“86  

30. prosince roku 1941 se Peggy Guggenheimová provdala za Maxe Ernsta.87 Dle 

tvrzení Jimmyho Ernsta však jejich vstup do manželství nepředstavoval akt lásky, ale 

Peggyinu chorobnou touhu po manželství. Jedním z dalších důvodů se zdál fakt, že 7. 

prosince roku 1941 vstoupila Amerika do války po útoku na Pearl Harbor. Ernstovi jako 

cizinci zcela jistě více prospělo vzít si Američanku za ženu, než zde žít jako cizinec 

v exilu. Avšak i po svatbě Ernst nadále udržoval kontakt s malířkou Leonorou 

Carringtonovou, a bylo jen otázkou času, než si najde ženu, s kterou bude chtít opravdu žít. 

Dá se říci, že Peggy měla při svém odjezdu z Evropy v plánu dvě věci, vzít si Maxe Ernsta 

a založit galerii či muzeum umění v New Yorku.  

Nejprve se však zaměřila na sepsání katalogu, na němž začala pracovat již za 

pobytu v Grenoblu v letech 1940-1941. Snažila se zmapovat všechna díla své stávající 

sbírky. Nejednalo se o sepsání čistě heslovitého katalogu, ale přála si vytvořit spíše malou 

knihu, která by v jistém smyslu sloužila jako malá encyklopedie moderního umění. Vyjma 

jejího vlastního textu katalog obsahoval eseje tehdejších významných umělců, s kterými 

byla Peggy v té době v kontaktu. Breton sem přidal eseje o tom, co je surrealismus 

(Genesis and Perspective of Surrealism ), Mondrian se podílel na úvodu a eseji o 

abstraktním umění. Dále zde byl text o moderním umění od Jeana Arpa ( Abstract Art and 

Concrete Art ),  který napsal ještě na evropské půdě, na začátku druhé světové války. 

Peggy do teoretické části přidala důležité meziválečné manifesty, jenž měly význam 

v příchodu moderního umění. Byl to futuristický a realistický manifest. Katalog obsahoval 

i životopisy stěžejních moderních umělců. Ti byli poté osloveni, aby ke své biografii 

napsali krátký text, kde by popsali svoji vizi o budoucnosti moderního umění. „Byla jsem 

                                                 
86 UNGER/UNGER 2005, 423. 
87 UNGER/UNGER 2005, 424. 
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velice zaneprázdněná psaním katalogu. Max udělal nádherný obal a moc mi pomohl se 

všemi úpravami. Přesto jsem se bála katalog vydat, protože jsem neustále měla pocit, že je 

nějakým způsobem fádní a v nějakém směru až nudný. Poprosila jsem však Bretona, zda by 

to nemohl zachránit. Stále mi říkal, že to je katastrofa, což by nejspíše byla, kdyby mi 

nepomohl. Nakonec strávil mnoho hodin tím, že zkoumal a hledal všemožné údaje o 

umělcích, kteří byli v katalogu zastoupeni.“88 Breton k textu nakonec přidal i obrazovou 

přílohu, aby si čtenář mohl lépe představit umělecká díla, o kterých byla v katalogu řeč. Na 

soupisu všech děl poté pracovali další dva z jejích newyorských přátel, Alfred Barr a 

James Johnson Sweeney. Peggy byla konečně s projektem spokojená. Výsledkem jejich 

společného počinu bylo 156 stran katalogu s názvem Art of This Century. [33] Poskytoval 

úplný přehled toho, co tvořilo v roce 1942 sbírku, kterou Peggy do té doby shromáždila.  

Díky Jimmu Ernstovi a jeho kontaktům v galerii MoMA se katalog rychle dostal do 

uměleckého podvědomí a byl vzápětí odměněn  kladným ohlasem. Během práce na 

katalogu se Peggy nepřestala věnovat svému sběratelskému zájmu. Dále nakupovala díla 

především mladých či jejích oblíbených surrealistických umělců. Mimo jiné Caldera, 

Maleviche, Ozenfanta, Duchampa, Bretona, Paleena, Matty, Caringtonovou aj. Nadále se 

řídila svou slavnou intuicí, ale často se spíše radila s různými obchodníky s uměním, mezi 

které patřili Curt Valentin, Sidney Janis, Pierre Mattisse, či Karl Niedrendorf. Na začátku 

roku 1942 koupila i dvě Picassova díla, která pro ni znamenala největší investici: Mladá 

dívka s hračkou ( 1937 ) a Báseň ( 1911 ).  

Kromě obchodníků s uměním se však Peggy v New Yorku stýkala dále s Marcelem 

Duchampem, který ji na začátku jejího pobytu v Americe seznámil s mnoha mladými 

americkými umělci. Jeho postavení v New Yorku bylo velmi silné. Duchamp tu byl znám 

již od slavné výstavy Armory Show, kterou připravila Společnost amerických malířů a 

sochařů roku 1913.89 Zde byl mimo nespočet mnoha jiných děl vystaven jeho Akt 

sestupující ze schodů, jenž vzbudil nebývalou senzaci. „ Obraz, který Duchamp v Paříži 

mohl vystavit teprve na salonu Section dˇOr a který ani tam nevzbudil žádnou zvláštní 

pozornost, stal se v očích Američanů středem této výstavy, vlastním symbolem modernosti: 

byl obdivován i zatracován, slaven i zesměšňován, ba dokonce prodán, jako i ostatní čtyři 

obrazy, které tam Duchamp měl.“90 Ve své Paříži, kde tvořil, byl téměř neznámý, avšak 

v Americe se velmi rychle jedním jediným dílem proslavil. Poté, co se roku 1915 
                                                 
88 GUGGENHEIM 1979,  64. 
89 Mezinárodní výstava Armory Show se konala v New Yorku od 17. února do 15. března roku 
1913. Bylo zde představeno přes tisíc prací od 300 umělců. Zajímavé je, že američtí umělci tu byli 
představeni v kontextu s díly evropské avantgardy.  
90 CHALUPECKÝ 1998, 207. 
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přestěhoval do New Yorku, se brzy stal součástí newyorské avantgardní společnosti. 

Spřátelil se se skupinou umělců, do níž patřili mimo jiné Joseph Stella, Charles Demuth, 

Man Ray, Alfred Stieglitz aj. Maloval obrazy, podílel se na instalacích výstav, pracoval na 

svých readymadech, které měly publikum šokovat a provokovat. Nesnažil se však svá díla 

nikde vystavovat. Raději se na veřejnosti presentoval jako profesionální šachista.91 Roku 

1918, kdy Spojené státy vstoupily do války, odplul na nějaký čas do Argentiny, ve 

dvacátých letech rozděloval svůj domov mezi Paříž a New York. Tehdy se spolu s Man 

Rayem přičlenil i ke skupině dadaistů, která vznikla na evropské půdě roku 1916.  Přesto, 

že tvořil víceméně velmi málo, svá díla téměř nepublikoval, jeho proslulost v Americe 

trvala po celý jeho život.92 Dalším stěžejním mužem pro Peggy byl právník a sběratel 

moderního umění Bernard Reis. Ten jí pomohl v záležitostech administrativy jejího 

budoucího muzea.  

4.2 Otevření galerie Art of This Century 

Kolem roku 1940 fungovalo a zároveň vznikalo v New Yorku mnoho galerií. Silně 

zastoupené byly právě galerie moderního umění, které fungovaly již od 30. let, nebo se 

postupně otevíraly. Především tu existovala  MoMA, Muzeum moderního umění, které 

bylo otevřeno roku 1929 v čele s prvním ředitelem Alfredem Barrem. Jeho patrony byli tři 

vlivní lidé Lillie P. Blissová, Cornelius J. Sullivan a John D. Rockefeller, kteří měli 

v plánu otevřít největší muzeum moderního umění na světě. Díky Barrovi vznikl ještě před 

otevřením celý koncept této instituce. Zakládal se na propojení více uměleckých odvětví, 

jako například architektury, designu, filmu, knih, fotografií, soch a obrazů, které měli za 

úkol vytvářet celý obraz moderního umění.93 Zároveň se pod jeho vedením rychle rozšířila 

sbírka tohoto muzea. První úspěšná výstava se konala v listopadu 1929, a obsahovala 

obrazy Van Gogha, Gauguina, Cezanna a Seurata.94 Mimo obrazy vzniklo roku 1940 

v MoMA vlastní oddělení moderní fotografie, v kterém je ke dnešnímu dni obsaženo nad 

25,000 kusů.  Dále tu existovala galerie Wadsworth Atheneum, založená roku 1927 

Chickem Austinem.95 Byl mezi prvními, kdo ukázal ve Spojených státech díla Picassa, 

Balthuse, Mondriana a Dalího, umělců, kteří zde byli dosavad neznámí. Jedním z jeho 

obrovských přínosů na americké půdě byla první retrospektiva Pabla Picassa, kterou 

                                                 
91 Roku 1938 se dokonce jako člen francouzského družstva zúčastnil šachové olympiády v Praze. 
92 CHALUPECKÝ 1998, 212. 
93 http://www.moma.org/about/history (23.9.2011) 
94 http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_modern%C3%ADho_um%C4%9Bn%C3%AD (23.9.2011) 
95 Arthur Everett Chick Austin (1900-1957) byl od roku 1927 ředitelem Wadsworth Atheneum.  Zde 
seznamoval veřejnost s moderním divadlem, designem a současným uměním.  
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pořádal ve třicátých letech.96 Mimo Picassa zorganizoval výstavu evropským surrealistům, 

či umožnil život v exilu známému choreografovi Georgovi Balanchinemu.97 Další 

významné galerie moderního umění v té době představovali Durald Ruel, provozovaná 

Edwinem Holstonem, Marie Harriman Street Gallery, Valentine Gallery, Wildenstein 

Gallery, galerie Carol Carstairs, Knoedler Gallery, Museum of Non Objective Painting 

jejího strýce Solomona. Důležité místo zastupovala galerie Juliana Levyho, otevřená roku 

1931.98 Levy vlastnil díla předních evropských surrealistů jako byl Dalí, Giacometti, 

Magritte a Ernst.  

Peggy věděla, že s těmito galeriemi nelze jednoduše soutěžit, ale musela najít svou 

cestu, která by její prostor udělala jedinečným. Rozhodla se tedy, že nejen známým 

jménům dá možnost prezentovat své umění, ale spíše dá přednost mladým umělcům, kteří 

si v její instituci budou moci vystavit svá vlastní díla. Zároveň chtěla vystavit svoji sbírku 

evropských surrealistů. Opět uvažovala v podobných intencích jako v době spolupráce 

s Herbertem Readem. Neustále přemýšlela o galeriii a muzeu zároveň, jako by chtěla 

propojit tyto dvě instituce. Jejím cílem bylo vytvořit místo, kde by měl návštěvník možnost 

vidět více věcí najednou. Hodně zde vycházela z vlastní zkušenosti a hledala věci, které se 

líbily jí samotné. Představovala si prostor, kde by se člověk díval na obrazy a zároveň měl 

jedinečnou možnost, potkat se s umělci a kritiky.  

Na Vánoce roku 1941 našla konečně prostor, který vyhovoval požadavkům na její 

galerii, která se měla jmenovat Art of This Century. Byl to dvojitý loft, který se nacházel 

v posledním patře domu na západní 57 ulici. Místo, nedaleko MoMA, galerie Durand –

Ruel, Knoedler, Rosenberg, bylo velice dobré, jediný problém představoval prostor, který 

potřeboval kompletní rekonstrukci. Na radu Howarda Putzela zkontaktovala vídeňského 

imigranta, sochaře a architekta Fredericka Kieslera.99 [34] 

Kiesler byl architekt-experimentátor, který rád pracoval s galerijním prostorem. 

Jedna z jeho teorií se týkala právě vztahu galerie a obrazů, které jsou zde representovány. 

Zastával tezi pokračování architektonického prostoru v tom smyslu, že obraz by neměl být 

umístěn do rámu, ale pouze do čistého prostoru. Rám byl dle jeho názoru pouze bariérou, 

která měla být zrušena. Dále se zabýval významem světla, hrál si s ním v tom smyslu, že 

                                                 
96 Výstava prací Pabla Picassa byla uspořádána v roce 1934. 
97 http://www.observer.com/2000/11/the-man-who-pushed-picasso-a-curators-antic-adventures/ 
(23.9.2011) 
98 Julian Levy (1906-1981) otevřel svoji galerii v listopadu 1931. První výstavou byla výstava 
fotografií jeho přítele Alfreda Stieglitze. Poté se Levy orientoval na surrealismus a vystavoval díla 
Ernsta, Dalího, Raye, či Cornella.  
99 UNGER/UNGER 2005,  424. 
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dosáhl toho, aby bylo spouštěno v různých intervalech a vytvářelo tak zajímavé efekty. 

Podobně důležitý byl pro něho i zvuk. Připravil pro galerii nahrávky, které měly divákovi 

navodit různé nálady a lépe tak vnímat umění. Od tohoto se však muselo brzy opustit, 

neboť reakcí byla stížnost návštěvníků, které zvuky rušily při vnímání obrazů. Zároveň 

chtěl, aby divák sám pracoval s uměním, vymýšlel proto různé tvary, často spirálovitého 

tvaru, do kterých byly umělecké předměty umístěny. V místnosti, kde bylo vystavené 

surrealistické umění, vytvořil vyduté stěny, na nichž se každé dvě minuty rozsvěcovaly 

nebo zhasínaly bílé a červené projektory za rachotu transbordéru. [35] Malby Paula Kleeho 

byly předvedeny v chodbě na točících se kolech. Duchampova plátna byla oproti tomu 

umístěna v místnosti, do které se dalo podívat pouze malým kukátkem. Projekt vlastně 

pojal jako Gesamtkunstwerk, kde jsou všechny věci vytvořené čistě pro jeden prostor. On 

sám tuto svoji architektonickou muzejní filozofii nazýval kinetickou galerií, kde je hlavním 

smyslem hra diváka s prostorem. Teorii poté uplatnil ve čtyřech prostorech. Galerii tvořily 

místnosti: kubistická a abstraktní galerie, surealistická galerie, kinetická galerie a 

„daylight“ galerie.100 Poslední z jmenovanných sloužila jako prodejní místnost, zároveň se 

v ní konaly krátkodobé výstavy, v ostatních byla umístěna stálá expozice.101 Kiesler mimo 

jiné vymyslel tzv. malířské knihovny, neboli depozitář, kde byly uloženy všechny 

významné malby, či kresby, které Peggy vlastnila, ale z nějakého důvodu je nepověsila do 

galerijního prostoru. Vzhledem k speciálnímu systému si návštěvník mohl najít určité dílo 

a sám si ho prohlédnout. Malíř Robert Motherwell na to vzpomínal: „Mohli jste si vzít 

obraz do svých rukou, úplně stejným způsobem jako knihu v knihovně. Mohli jste si s ním 

hýbat, jak jste chtěli, vidět ho proti opravdovému světlu.“102 Art of This Century byla 

jedinou galerií, která zprostředkovávala tento kontakt s obrazem. 

Týden před otevřením galerie Art of This Century byla v plesovém sále na 

Whitelaw Reid v New Yorku otevřena surrealistická výstava. Zoorganizoval ji Výbor 

společnosti pro pomoc francouzským emigrantům. Na instalaci se podílel opět Peggyin 

přítel Marcel Duchamp s cílem ukázat na vliv, jakého nabylo toto hnutí ve vývoji 

amerického života. Pro Peggy to bylo znamení, že surrealismus byl roku 1942 ve 

Spojených státech plně přijat. Výstava ji zcela jistě pomohla přilákat obecenstvo do své 

vlastní galerie, neboť tam se nacházelo mnoho surrealistických děl. 

 20. října 1942 se otevřela galerie veřejnosti. [36] Peggy si k příležitosti vernisáže 

oblékla bílé šaty, aby svou jednoduchostí daly vyniknout náušnicím, které měla na sobě. 
                                                 
100 Daylight galerie je ve volném překladu galerií současných umělců. 
101 ZORZO 2001, 335. 
102 DEARBORN 2006, 170. 
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V jednom uchu byla naušnice Alexandra Caldera, která symbolizovala abstraktní umění, 

v druhém byl zavěšen šperk od Yvese Tanguyho, znak surrealismu. [37] Publikum bylo 

novou galerií nadšeno. „Procházet se pokoji je naprosto záhadný a nečekaný zážitek. Máte 

pocit, že jste zase dítě a v ruce máte nějakou hračku, s kterou můžete vymýšlet nové hry“, 

psalo se v New York World Telegram. Peggy zažívala velký úspěch. Ukazovalo se to 

zejména v dobovém tisku, zatímco recenze na výstavy z jiných galerií se občas ocitly na 

několika řádkách v denících jako Sun, the World Telegram, Herald Tribune,aj., výstavám 

v Art of This Century byly často věnovány celé strany. Henry McBride z The New York 

Sun vernisáž komentoval slovy: „Frederick J. Kiesler, který byl osloven Peggy 

Guggenhemiovou, aby v galerii instaloval tyto vzrušující obrazy a sochy, vytvořil 

překvapující počin.. Surrealsité a abstraktní umělci jsou již déle známy, avšak slečna 

Guggenheimová vybrala díla s její nevšední vytříbeností. V případě Maxe Ernsta 

poukazuje na nejplodnější léta jeho tvorby, nejlépe obrazem Získání nevěsty a Antipapež. 

Piet Mondrian, nejčistší ze všech abstraktních umělců, je nejkrásnější v oceánských 

kresbách, a Tanečnice u tyče, dílo Man Raya, stačí k tomu, aby Američané pocítili lítost 

nad jeho odjezdem ze země. Miro, Picasso, Calder, Arp, Brancusi, Chirico, Salvador Dali, 

Breton, Leger, Juan Gris, Paul Klee, Lipschitz, Masson, Matta, Ozenfant, Picabia, Braque, 

Yves Tanguy, Kurt Seligman tu jsou v jednotě a F. Kiesler je svou instalací, spojil velice 

jednoduše s dobou, v které žijeme.103 Známý newyorský umělecký kritik se k Art of This 

Century vyjádřil v listech The Nation 30. ledna 1943: „S výjimkou místnosti 

surrealistického umění je galerie bohužel lehce přeplněná a nesouvislá. Architekt Kiesler 

zde překročil funkci architektury…Nicméně i přes tuto vadu nelze dodat, že místo je svou 

novostí zcela jedinečné.“104  Galerie v té době zaznamenala opravdu nebývalý ohlas, neboť 

se o ní nepsalo pouze v denících, které vycházely v New Yorku, ale ohlasy o Art of This 

Century se objevily v Californii, Illionois, Kansasu, Lousianě, Texasu, Washingtonu a 

dalších amerických státech. Neméně zajímavé bylo neustálé srovnávání s galerií Non- 

Objective Art, institucí jejího strýce Solomona. Ta se více soustředila na zákazníky, 

v kterých viděla možné kupce vystaveného umění. Poprvé v životě měla Peggy s galerií 

finanční úspěch, i z toho důvodu, že se Art of This Century stala cílem mnoha turistů, kteří 

v té době navštívili New York. 

                                                 
103  Ucelený soubor recenzí na galerii Art of This Century z archivu muzea Peggy Guggenheimové 
v Benátkách, 771. 
104 Ucelený soubor recenzí na galerii Art of this Century z archivu muzea Peggy Guggenheimové 
v Benátkách, 772.  
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4.3 První výstavy v Art of This Century 

Prvním umělcem, který měl tu možnost představit svoji tvorbu v newyorské galerii, 

byl Joseph Cornell.105 Druhá, o něco významnější exhibice s názvem 31 žen, se věnovala  

americkým umělkyním. [38] Mezi ně patřily mimo jiné Leonora Carringtonová, Frida 

Kahlová, Leonora Finiová, Djuna Barnesová, Meret Oppenheimová, Kay Sageová, Heda 

Sterneová aj.106 Podnět na přípravu této výstavy dal Peggy opět její dlouholetý poradce 

Marcel Duchamp, pátrání po významných ženách Peggy svěřila svému muži Maxu 

Ernstovi. Ernst se tak seznámil s malířkou Dorotheou Tanningovou, s kterou brzy navázal 

vztah, který nedlouho poté vyvrcholil rozvodem s Peggy, manželstvím s Tanningovou, 

které vydrželo až do Ernstovy smrti roku 1978. Třetí výstava na půdě Art of This Century 

byla věnována dílům francouzského malíře Jeana Heliona. [39] Helion byl člověk, který 

skončil ve Spojených státech poté, co utekl z koncentračního tábora ve východním 

Německu a skrýval se před gestapem na mnoha evropských místech. Nakonec se mu však 

podařilo získat americký falešný pas a emigrovat za oceán. Práce, které vystavil 

v newyorské galerii, patřili k výstavám, které tu přibližovali evropské abstraktní umění 

Američanům. Podobný záměr měla splňovat výstava Andrého Bretona, který se ve 

Spojených státech věnoval svému literárnímu magazínu VVV, avšak vzhledem k rozepřím 

s editorem Davidem Harem, byla výstava zrušena. Díky kreativnímu Jimmy Ernstovi 

vznikl nápad na výstavu s názvem Brzy a pozdě, která měla v plánu přiblížit raná a pozdní 

díla malířů, které měla Peggy ve své sbírce.  

V dubnu se uskutečnila výstava, na které se představil umělec, kterého Peggy 

později objevila a podporovala dalších pár let. Byl jím Jackson Pollock. Výstava, na které 

se poprvé ukázal publiku, se jmenovala Koláže a byla věnována mladým, nadějným, 

americkým výtvarníkům, kteří se téměř do jednoho brzy proslavili. Mezi umělci byli 

Joseph Cornell, Ad Reinhardt, David Hare, Alexander Calder, Gypsy Rose Lee, Laurence 

Vail a právě výše zmíněný Pollock.  

Peggy v té době upustila od rad Marcela Duchampa, s kterým v té době udržovala 

milostný vztah, ale stále více komunikovala s Howardem Putzelem a především 

Jamesonem Johnsonem Sweeneym, mužem, jenž se později staral o oddělení malby a 

sochy v galerii MoMA. Právě Sweeney byl první, kdo pověděl Peggy o Pollockovi. Sám se 

o něm dozvěděl z úst fotografa a ochránce umělců Herberta Mattera, který Pollocka 

                                                 
105 Joseph Cornell ( 1903 – 1972 ) byl americký umělec, sochař. Jeho umění bylo významné 
především v oblasti asambláže, které vytvářel pomocí nalezených objektů. Ty poté umisťoval do 
jeho slavných krabiček.  
106 VAIL 1998, 59. 
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navštívil v jeho newyorském ateliéru, a malbami byl naprosto fascinován.107 Howard 

Putzel poznal Pollocka vzhledem k přátelství s malířem Reubenem Kadishem, který se o 

Pollockovi také zmiňoval v samých superlativech.108   

Osmnáctého května 1943 začal v New Yorku jarní salon, představení umělců do 

pětatřiceti let, kde seděli v porotě mimo Peggy, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Jameson 

J. Sweeney a James Thrall Soby.109 Howard Putzel před salonem sám zašel do Pollockova 

ateliéru, aby zde vybral nejlepší díla a přinesl je před porotu. Piet Mondrian se během 

prohlídky zastavil u Pollockova obrazu Stenographic Figure (1942), který v mnohém 

připomíná indiánské umění. [40] Peggy zpozorovala, že Mondrian stojí u obrazu již 

několik minut v hlubokém zamyšlení. Jí se však Pollockovo umění nikdy příliš nelíbilo, a 

zezačátku nechtěla jeho tvorbu přijmout ani jako nový umělecký směr. Přišla za ním 

s otázkou: „ Docela ošklivé, nemyslíte? Podle mě to snad ani není obraz.“ On jí však na to 

odpověděl: „ Nevím, nejsem si jist, ale mám pocit, že to je jedna z nejvzrušujících maleb, 

které jsem kdy viděl. Ať už v Evropě, či na americké půdě.“ 110 

Max Ernst opustil Peggy roku 1943, nezůstala však dlouho sama, novým mužem se 

pro ni stal Kenneth Macpherson, homosexuál se sklonem k alkoholismu.  Peggy se však 

spolu s ním usadila v novém domě a více se upnula na svoji Art of This Century. Na konci 

roku 1943 otevřela výstavu raných děl Giorga de Chirica, italského umělce řeckého 

původu. Chirico se řadil podobně jako Ernst, Dalí a jiní k proudu surrealismu, který byl 

důležitý při vzniku abstraktního umění ve Spojených státech. Dá se říci, že ve skutečnosti 

divák přímou podobnost těchto dvou směrů na první pohled nerozezná, ale pravdou je, že 

právě tyto surrealistické evropské výstavy, které Peggy a jiní galeristé pořádali, byli pro 

mladé americké umělce velmi důležité. Byli to právě oni, kdo si z těchto děl braly různé 

náměty, nápady, či jednotlivé figury a transformovaly je do realističtější, abstraktnější, 

očištěné podoby. Abstraktním umělcem, kterému Peggy zasvětila další čtyři roky, se stal 

Jackson Pollock. [41] 

                                                 
107 Herbert Matter ( 1907-1984 ) byl americký fotograf a grafik. Proslavil se především užíváním 
fotomontáže v komerčním umění.Byl blízký přítel Jacksona Pollocka a Willema de Kooninga. 
108 Reuben Kadish ( 1913-1992 ) byl americký malíř, sochař a tiskař. V pozdějším věku přednášel o 
dějinách umění a sochařství v New Yorku. 
109 SAARINEN 1977, 288. 
110 DEARBORN 2006, 270. 
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4.4 Osobnost Jacksona Pollocka 

Pollock byl dítě amerického západu, narodil se 28. ledna 1912 v Cody, ve 

Wyomingu. Jeho západní původ zdůrazňuji, vzhledem k tomu, že má jisté náznaky v jeho 

vlastní tvorbě. Pollock sám na otázku, zda ho jeho západní původ ovlivnil při tvorbě, 

odpověděl: „ Oceňuji odjakživa výtvarné kvality umění amerických indiánů. Indiáni mají 

pravý malířský přístup, jsou schopni vyhmátnout patřičné obrazy a také znamenitě chápou, 

co se může stát malířským tématem. Jejich barva má západní charakter, jejich vidění 

vykazuje základní univerzálnost pravého umění. Někteří lidé nacházejí ohlasy indiánského 

umění a kaligrafie v částech mých obrazů. Nejde o vědomou snahu, patrně to vzniklo 

vlivem raných vzpomínek a nadšení.“111 Jeho otec, Leroy Pollock, se živil pomocnými 

pracemi na amerických farmách, takže vzhledem k jeho nestálému povolání rodina často 

měnila místo svého domova. Spolu se Stelou May Mclineovou, matkou Jacksona, měli pět 

synů. Jackson byl nejmladší a lze usuzovat, že se mu dostávalo největší pozornosti. Sama 

Stella si přála mít alespoň z jednoho ze svých synů umělce. Kvůli častému pendlování, děti 

vyrůstali v Arizoně, Chico a Californii. Roku 1925 začal poprvé studovat umění na Manual 

Arts High School v Los Angeles, které navštěvoval po dobu čtyř let. Po škole pomáhal otci 

a jeho bratrům při geologickém výzkumu Grand Canyonu. Kolem roku 1929 se Pollock 

poprvé objevil na Východě Spojených států, a to hned v New Yorku, kde se zapsal do 

kurzu Thomase Harta Bentona na Art Students League. Nejprve se pokoušel dosáhnout 

stejné malířské techniky, kterou viděl u svého učitele, ale brzy si našel své vlastní výrazové 

prostředky. Daleko větší inspiraci však našel u malíře Alberta Rydera, zároveň se díky 

Bentonovi seznámil s renesančním uměním. Avšak mimo školu se Pollock potýkal 

s vlastní rozporuplnou osobností, která mu znesnadňovala kontakt s okolním světem. 

Extrémně se před ním uzavíral a útočiště hledal v alkoholu. Krátce po škole se seznámil 

s tvorbou mexického revolučního malíře Davida Siqueriose, jehož workshop navštěvoval 

v New Yorku. Siquerios sám rád experimentoval s barvou, pokoušel se hledat různé 

možnosti, jak aplikovat barvu na plátno. Stříkal ji, používal různé šablony, přírodní 

materiály. Dá se říci, že právě zde získal další podněty ke svému vyzrálému umění. Kolem 

roku 1937 byl spolu s dalšími umělci přizván, aby se účastnil prací na WPA Federal Art 

Projects ( federální umělecké projekty). Tyto projekty, vzniklé za presidenta Roosevelta,  

sloužily k tomu, aby umělcům pomohly v nastalé hospodářské krizi. Byly součástí 

sociálních a ekonomických reforem zavedených v letech 1933 – 1937, označených jako 

New Deal.112Soubor vznikl v průběhu prvních dnů Roosveltovy vlády. Byl reakcí na 

                                                 
111 KOLÍBAL  2009, 10. 
112 New Deal v češtině označováno jako Nový úděl. 
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Velkou hospodářskou krizi z roku 1929. New Deal mě za cíl zreformovat a oživit státní 

ekonomiku. Kromě podpory umělců, která byla oproti jiným opatřením nepatrná, se 

program zaměřil především na získávání státních zakázek a vybudování centrální banky.   

Mimo účasti na federálních projektech se Pollock seznámil s malířem a uměleckým 

kritikem Johnem Grahamem, mužem, který se zajímal o psychologii, kterou se snažil 

poodhalit i samotnému Pollockovi. Zároveň ho vyzval ke společné výstavě v galerii 

McMillen. Roku 1936 tam potkal svoji životní lásku, malířku Lee Krasnerovou, s kterou se 

o devět let později oženil. [42] Krasnerová byla i osobou, která se ho snažila dostat z jeho 

závislosti na alkoholu, roku 1938 strávil dokonce čtyři měsíce na odvykací kúře, avšak ani 

ta na něm v tomto směru nezanechala žádné následky. 

Pollockova tvorba by nevznikla bez jeho učitelů, speciálně Bentona, který ho naučil 

píli, a dle mého názoru i jisté kázně při malování. Nesmírný vliv na něj má i mexický 

učitel, který ho směroval více k abstraktnímu umění. Nemalý vliv na něj měli i surrealisté, 

kteří žili v exilu ve Spojených státech, nejvíce ze všech Matta, André Masson, i Max Ernst. 

Jeho jedinečností bylo to, že se podíval na práci s plátnem úplně novým způsobem, Jeho 

nastříkané barvy působily nově v tom, že neměly žádný řád, zcela ho opustily a pouze 

dopadaly na plátno. „ Moje malování nevzniká na stojanu. Málokdy si před malováním 

napnu plátno. Dávám přednost tomu, upevnit si nenapnuté plátno na tvrdou zeď nebo na 

podlahu. Potřebuji odpor, který klade tvrdý podklad. Na podlaze se pohybuji volněji. Cítím 

se obrazu blíž, jsem víc jeho součástí, když můžu obcházet kolem, pracovat ze čtyř stran a 

být doslova uvnitř obrazu. Je to přístup podobný metodám indiánských písečných malířů 

na Západě. Vzdaluji se stále víc obvyklým malířským nástrojům, jako je stojan, paleta, 

šťetce a tak dále. Dávám přednost tyčkám, zednickým lžícím a kapající tekuté barvě nebo 

těžké pastózní malbě, s příměsí písku, drceného skla a jiných cizích materiálů. Když jsem 

uvnitř svého obrazu, neuvědomuji si, co dělám. Teprve po jakési seznamovací fázi vidím, 

co jsem stvořil. Nebojím se, že změnami představu zničím, protože obraz žije vlastním 

životem. Pokouším se nebránit mu, aby se uskutečnil. Jak ale s obrazem ztratím kontakt, je 

to zbabrané. Jinak vládne čirá harmonie, snadno se bere a dává, a obraz dopadne 

dobře.“113 Mluvit  o něm, jako o hlavním představiteli abstraktního expresionismu, je 

podle mne lehce zavádějící. Znamenalo by to, že jeho umění má stejné rysy, jako tvorba 

mužů, kteří patřili do skupiny abstraktních umělců, Stella, Willem de Kooning, Mark 

Rothko, Franz Kline, Clyford Still, Hans Hofmann, Robert Motherwell, William Baziotes. 

Pollockova tvorba je však ještě o trochu vzdálená těmto mužům, liší se od nich. Jsou to 
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díla, která mají svůj vlastní svět, bez jakéhokoliv řádu, který by vycházel z tradičního 

evropského i západního malířství. V tom je podle mého názoru jejich velká hodnota, 

Pollock začal od začátku a vytvořil tak svébytné umění. Je to velký umělec, jeden z těch, 

kteří přetvořili stávající dějiny umění. Podobně jako dříve Giotto, Courbet, či Van Gogh.  

4.5 Peggy a Pollock 

Peggy se rozhodla navštívit Pollockův ateliér, po jarním salónu, v létě 1943. 

Společné setkání však neproběhlo přesně podle jejich představ, neboť Pollock nedorazil na 

schůzku v domluveném termínu, ale o něco později, ještě k tomu v podnapilém stavu. 

Přestože Peggy neměla ve zvyku čekat, udělala to, a po menší hádce, která mezi nimi prý 

proběhla, si v klidu prohlédla jeho obrazy. Je známo, že k nim nikdy neměla takový vztah 

jako k tvorbě surrealistů, ale přesto se rozhodla, že se abstraktní malbě bude více věnovat. 

Opět, v jejím životě již po několikáté, oslovila Marcela Duchampa, zda by jí řekl názor na 

Pollockovu tvorbu, ten však nadšení pro abstraktní expresionismus neměl. Důvod, proč se 

nakonec rozhodla Jacksona podporovat, lze nejspíše hledat u jiného rádce, Howarda 

Putzela, který v umělci viděl muže, přesahujícího dosavadní hranice umění. Peggy se 

rozhodla, uzavřít s Pollockem smlouvu, která měla nakonec platnost na dobu pěti let. 

Obsahem byla podpora a velkorysost, která ho měla motivovat v tvorbě a zároveň mu 

vytvořit takové prostředí, v němž se bude dobře pracovat. Peggy věděla, že malíř spolu 

s manželkou Lee, jsou na tom finančně velice špatně, proto jim nabídla svou pomoc. 

Zároveň si byla vědoma toho, že stojí u zrodu velkého umělce, a možnost, být čistě jeho 

patronkou, se jí zajisté velice líbila. Nelze ji však dle mého názoru osočovat  z pouhé 

vypočítavosti, protože faktem je, že bez její pomoci by Pollock v takových podmínkách, 

v jakých spolu s Lee žili, nevytvořil tak početná a rozměrná díla. Krasnerová později 

v jejich domě ve Springs, vzpomínala na dobu, kdy Jacksona poznala: „Víte, než jsem 

Jacksona poznala, žil vysloveně v bídě, byl na tom hodně zle. To se táhlo od jeho příjezdu 

do New Yorku, než se dostal do programu WPA. Za velké hospodářské krize chodil na jídlo 

za pět centů. Vím, že v době, kdy bydlel se Sandym, dělal vrátného v Little Red 

Schoolhouse v Greenwich Village. Později si Jackson koupil Ford, model A, ale na začátku 

jsme všechno obstarávali na kole, a to nám vždycky zabralo větší část dne.“114  

Peggy mu nakonec slíbila samostatnou výstavu v Art of This Century, k tomu 150 

dolarů na každý měsíc, aby se mohl v klidu připravovat. Následující část smlouvy se týkala 

sumy za samotnou výstavu, třetí nástěnné malby, kterou měl Pollock vytvořit pro Peggyin 

apartmán. Termín odevzdání byl stanoven na datum listopadové vernisáže. V červenci psal 
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Pollock svému bratrovi: „Změnilo se tolik věcí, a je to díky obrazu Stenographic Figure. 

Měl jsem hezkou recenzi v Nation. Píši Ti, neboť mám roční kontrakt s galerií Art of This 

Century a také mám udělat obraz pro slečnu Guggenheimovou do jejího bytu.“115Jimmy 

Ernst na tehdejší dobu vzpomíná: „Peggy byla velice hrdá na to, že by tenkrát mohla 

Jacksonovi pomoci a skutečně to potom udělala. Nikdo v té době nedostal takovou šanci 

jako on.“116Celý podzim poté zasvětil přípravě obrazů na listopadovou výstavu, Peggy 

těsně před tím uspořádala tiskovou konferenci pro několik novinářů, kde předurčila jeho 

budoucí kariéru: „Jsem přesvědčená o tom, že pan Pollock se stane jedním z největších a 

nejzajímavějších amerických výtvarníků.“117 Výstava, která byla v Art of This Century 

zahájena 9. listopadu 1943 byla přijata kladně, avšak recenze byly prozatím velice opatrné. 

[43] Pollock byl malíř s jedinečným osobitým stylem a nikdo zatím nevěděl, co od něho 

očekávat. Především však neexistovala pevná skupina kritiků, která by plně podporovala 

mladé výtvarníky.Jedním z kritiků, kteří si však jeho talentu všimli hned na počátku, byl 

Clement Greenberg, který tehdy psal do deníku Nation : „Pollock je prvním z malířů, které 

znám, jenž umí z kalnosti barvy, tak typické pro americké umění, vybrat něco 

pozitivního.“118  Nebyli to jenom výtvarní krtici, kdo byli ve svém hodnocení opatrní, i 

muzea neprojevovala v Pollocka plnou důvěru. Muzeum moderního umění (MoMA) si 

zamluvilo pro nákup obraz Vlčice, který v Art of This Century Pollock vystavil. Avšak 

cena 650 dolarů jim přišla příliš vysoká. Nedlouho poté napsal James Johnson Sweeney 

článek „ Pět amerických malířů“ do časopisu Harpers Bazar. Na celé půlstránce se objevila 

reprodukce výše zmíněněného obrazu Vlčice. Muzeum tedy peníze sehnalo a obraz 

koupilo do své sbírky. 

Slib, který dal Peggy na konci léta 1943, že pověsí nástěnnou malbu do jejího 

apartmánu v den vernisáže, však nedodržel. Avšak toto dílo, které Lee Krasnerová 

jednoduše nazvala Mural (Stěna) je obklopena několika nejasnostmi. [44] Tou největší je, 

jak a za jak dlouhou dobu vzniklo. Nejrozšířenější domněnka je ta, že obraz vznikl večer 

před tím, než měl být odevzdán. Legendy se šíří i v otázce zavěšení samotného plátna na 

stěnu. „Volal mi snad každou minutu, jestli mohu přijít a pomoct mu s obrazem. Nemohl ho 

zavěsit. Byl tak opilý, že se celý svlékl a přišel na párty, kterou v mém bytě pořádala Jean 

Conollyová, úplně nahý.“119 Problém byl nejspíše v tom, že velikost obrazu nesplňovala 

rozměr, který měla stěna, na níž měl být zavěšen. Pravdou je, že nakonec musel přijít 
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Marcel Duchamp, který dle všeho obraz pomohl Pollockovi pověsit.120 Není pochyb o tom, 

že Mural se stal přelomovým obrazem, zároveň byl první, kde Pollock uplatnil svoji tvorbu 

na tak velkém plátně. Dle Kirka Varnedoe, kurátora z newyorského muzea moderního 

umění, se Pollock vzhledem k obrazu Mural stal předním moderním malířem. Obraz byl po 

celou dobu Peggyina pobytu ve Spojených státech v jejím apartmánu, avšak roku 1951 ho 

darovala univerzitě v Iowě.    

Peggy byla známá svými vztahy s umělci, ať už šlo o ty, o které se starala, či o ty, o 

něž se pouze zajímala a přátelila se s nimi. Bylo o ní známo, že téměř s každým, s kterým 

byla v kontaktu, navázala intimní vztah. Ať už šlo, o Yvese Tanguyho, Samuela Becketta, 

Maxe Ernsta, Marcela Duchampa aj. Vztah s Pollockem byl však zcela jiný. Peggy na to ve 

své autobiografii vzpomíná: „Soustředila jsem se pouze na něj samotného. Měl velké štěstí, 

neboť jeho žena, Lee, malířka, udělala úplně to samé. Můj vztah s Pollockem byl založen 

čistě na vztahu patrona s umělcem. Nic víc v tom nikdy nebylo. Lee v našem vztahu 

fungovala jako zprostředkovatel. On sám byl uvnitř velmi složitý. Hodně pil a potom se 

často choval velmi nepříjemně, až agresivně. Když jsem si na něj potom začala stěžovat, 

Lee mi řekla: „Má však i andělskou tvář“, měla tehdy pravdu.“121 Avšak podporování 

Pollocka nebylo v té době úplně jednoduché, polovina obecenstva ho zdaleka ještě 

nepřijala, jediný kritik, který ho vyzdvihoval, byl Clement Greenberg. [45] I když se 

dostával do podvědomí veřejnosti, nepřestával pít. „Mám pocit, že ve své podstatě nebyl 

vůbec sebevědomý a všechny nové věci, které ho v těchto letech potkaly, ho spíše 

vystrašily. Jako by měl strach, najednou se objevil ve velkém městě a nevěděl, jak v něm 

žít. Mám pocit, že by byl daleko šťastnější, kdyby žil někde na západě Ameriky, než v New 

Yorku.“122 Avšak jeho alkoholismus zapříčinil to, že nemohl chodit na schůzky, kde by se 

setkal s potencionálním zájemcem o jeho díla. Peggy se dost trápila tím, že sama 

nedokázala prodat téměř nic z toho, co sám namaloval. 

4.6 Osobnost Clementa Greenberga 

Clement Greenberg pocházel z rodiny židovských imigrantů, narodil se roku 1909 

v New Yorku. Jeho osobnost zde představuji z toho důvodu, neboť píši-li zde o Pollockovi, 

nelze nezmínit právě tohoto uměleckého kritika. Je otázkou, kde by bylo dílo výše 

zmíněného abstraktního umělce bez Greenbergova psaní. Byl to on, kdo ho neustále 
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podporoval, vyzdvihoval a viděl v něm přelomového malíře. Jeho kariéra však nezačala u 

umění, ale u překladatelské činnosti. Brzy přešel k psaní recenzí a esejů, které vycházely 

z literárního a divadelního světa.  Sám se, mimo jiné, spolu s dalším americkým kritikem, 

Heroldem Rosenbergem, řadil k okruhu newyorských intelektuálů. Na začátku čtyřicátých 

let publikoval v deníku Partisan Review článek, který ho proslavil, Avant-Garde and 

Kitsch. Jeho snahou bylo zjistit jaké souvislosti, vztah v té době mělo moderní umění 

s populární kulturou, avšak v jeho práci bylo cítit i něco jiného. „ Otázka Ruska a 

Spojených států, otázka studené války. Vraťme se na okamžik k našemu Ruskému 

vesničanovi. Představme si, že poté, co si místo Picassa vybral Repina, zasáhnul státní 

výchovný aparát a řekl mu, že je to špatně, že si měl vybrat Picassa - a vysvětlí mu proč. 

V Sovětském státě je to docela dobře možné. Ale protože se věci v Rusku mají tak, jak se 

mají – jako i jinde ve světě – vesničan brzy objeví nutnost tvrdě pracovat celý den aby se 

uživil, a zlé, nepříjemné okolnosti jeho života mu neumožňují dostatek volného času, 

energie a pohodlí k tomu, aby se cvičil ve vychutnávání Picassa. To totiž vyžaduje nemalé 

„podmínky.“ Vysoká kultura je jedním z nejnepřirozenějších lidských výtvorů a vesničan 

v sobě necítí žádnou „přirozenou“ potřebu, která by ho přese všechny obtížnosti 

k Picassovi přitahovala. Nakonec se vesničan, pokud se bude chtít dívat na obrázky, vrátí 

ke kýči, protože z kýče se může těšit bez námahy. V tomto směru je stát bezmocný a tak 

tomu bude tak dlouho, dokud se problémy výroby nevyřeší ve smyslu socialismu. To samé 

je pochopitelně pravda i pro kapitalistické státy a jakékoliv řeči o umění pro masy jsou 

pouhou demagogií. 

Tam, kde dnes politické režimy vyhlašují oficiální kulturní politiku, se jedná o 

pouhou demagogii. Jestliže je v Německu, Itálii a Rusku oficiální kulturní tendencí kýč, tak 

to není tím, že by jejich vlády byly ovládány šosáky, ale protože je v těchto zemích kýč 

kulturou mas jako všude jinde. Podpora kýče je jen dalším z levných způsobů, kterým se 

totalitní režimy vlichocují do přízně svých subjektů. Jelikož tyto režimy nemohou 

pozvednout kulturní úroveň svých mas – ani kdyby tomu opravdu chtěli – jinak než 

odevzdáním se mezinárodnímu socialismu, lichotí masám tím, že snižují celou kulturu na 

jejich úroveň. To je důvodem, proč je avantgarda postavena mimo zákon, a nikoliv proto, 

že vyšší kultura je nutně i kulturou daleko kritičtější. (Jestli se avantgarda může nebo 

nemůže v totalitním režimu rozvíjet teď není příhodnou otázkou.) Z pohledu fašistů a 

stalinistů hlavní potíž s avantgardním uměním a literaturou ve skutečnosti spočívá v tom, 

že nejsou více kritické, ale jsou příliš „nevinné.“ Znamená to, že je nemůžeme efektivně 

naroubovat propagandou, k čemuž je kýč daleko přístupnější. Kýč diktátora udržuje 
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v kontaktu s „duchem“ lidu. Kdyby byla oficiální kultura nadřazená obecné úrovni, 

znamenalo by to nebezpečí izolace.“123V Avantgardě a kýči dále řeší nástup avantgardy ve 

spojitosti s válečným terorem.: „ Nicméně kdybychom si představili, že by si masy žádali 

avantgardního umění a literatury, Hitler, Mussolini a Stalin by se dlouho nerozpakovali 

v pokusech tento požadavek uspokojit. Hitler je nesmlouvavým nepřítelem avantgardy, a to 

jak na základě doktríny tak i v soukromé rovině, aniž by to ale v letech 1932 – 1933 

Goebbelsovi zabránilo v usilovném vábení avantgardních umělců a básníků. Když 

expresionistický básník Gottfried Benn přešel k nacistům, byl uvítán s velkými fanfárami, i 

když v tom samém okamžiku Hitler denuncioval expresionismus jako kulturní bolševismus. 

Bylo to v době kdy nacisté cítili, že mohou využít prestiže, které se avantgarda těšila mezi 

kultivovanou Německou veřejností, a jelikož jsou nacisté zkušenými politiky, praktické 

ohledy vždy převážily nad Hitlerovými osobními náklonnostmi. Nacisté později zjistili, že 

v oblasti kultury je daleko praktičtější snížit se k přáním mas, než k jejím chlebodárcům. Ti,  

když přijde na otázku zachování moci, jsou totiž ochotni obětovat jak kulturu tak své 

morální zásady. Masy musí být jakýmkoliv způsobem ukolébávány přesně z toho důvodu, že 

jim byla moc odebrána. V život musel být uveden daleko grandióznější styl, než 

v demokratická iluze, že masy ve skutečnosti vládnou. Literatura a umění, které se líbí a 

kterému masy rozumějí, jsou prohlášeny za ty jediné pravé a vše jiné je potlačováno. Za 

takových podmínek se i lidé jako Gottfried Benn stávají nepohodlnými, ať už podporují 

Hitlera jakkoliv horlivě. Dnes se o nich v nacistickém Německu nic nedozvíme.“124 

 Mimo moderní umění se však soustředil i na umělce 19. a počátku 20. století. 

Články v té době věnoval Chagallovi, Cezannovi, Mattisovi, Braquovi, či Picassovi. Esejí 

Avantgarda a kýč se Greenberg dostal do uměleckokritického povědomí a díky tomu se 

ocitl vedle velmi známých amerických teoretiků, mimo jiné Harolda Rosenberga, Dwighta 

Macdonalda, či Meyera Schapira. Rosenberg se stal vedle Greenberga velmi vlivným 

umělecko-kritickým novinářem. V polovině třicátých let začal psaním krátkých článků a 

recenzí do magazínu Art Front, poté se stal členem redakce uměleckého deníku 

Possibilities. Roku 1949 se spolu se Samuelem Kootzem podílel na organizaci výstavy The 

Intrasubjectives, která se konala v Kootz Manhattan gallery. Podobně jako Greenberg 

zazářil jedním článkem, který byl věnován malíři Hansi Hofmannovi roku 1957 

v ARTNews. Určitá příbuznost těchto dvou mužů se rýsuje i v jejich pevných přátelstvích 

s umělci kolem abstraktního expresionismu. Greenbergova Avantgarda a kýč velice 
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zapadla do dobové diskuse o moderním umění a abstrakci, ale současně také do levicové 

debaty o funkci moderního umění v životě společnosti. Nutno podotknout, že jako většina 

intelektuálů své doby byl Clement Greenberg výrazně levicového zaměření. Byl marxistou, 

který se snažil aplikovat komunistickou teorii na současnou situaci. Již od roku 1936 

Greenberg odvrhl stalinismus, což víceméně znamenalo přijetí tzv. trockismu. Levicoví 

intelektuálové chtěli odvrhnout kapitalismus, změnit svět, a marxismus jim k tomuto úkolu 

připadal jako nejvhodnější nástroj. S marxismem se později pravicově zaměřený 

Greenberg definitivně rozešel roku 1948. Ve svých textech o umění však již dříve 

marxistickou dialektiku nahradil vývojovým modelem filozofa Immanuela Kanta.125 V roce 

1940 se Greenberg přidal k časopisu Partisan Review jako editor, později působil jako 

umělecký kritik v Nation a Commentary. Okolo roku 1941 vydal také dvě kratší knihy, 

jedna byla věnována malíři Joanu Miro, druhá Henrimu Matissovi. Počet jeho statí a esejí 

je velice bohatý, jeho tvorba vlastně mapuje vývoj moderního umění od jeho zrodu až do 

začátku devadesátých let. Po válce se přestěhoval do amerického Greenwich Village a více 

se přiklonil k mladým abstraktním umělcům. Miloval veškeré umění, proto se témeř 

nenajde oblast, kterou by ve své práci nezmínil, či se jí alespoň okrajově nevěnoval. Jeho 

přítel Tim Fenton na něj vzpomíná: „ Nade všechno miloval umění. Zabýval se tím, že ho 

hledal všude, různě ho analyzoval a přemýšlel o něm.“126  Přesto je jednoznačně jeho 

největší zásluhou kritické psaní, které se týkalo abstraktního expresionismu. Nebýt právě 

jeho vyzdvihování těchto mladých umělců, jejich přijetí společností by dle mého názoru 

trvalo o několik let déle. Soustředil se na mladé talenty v okruhu newyorské školy, Arshila 

Gorkého, Davida Smithe, Willema de Kooniga, Cliforda Stilla, Hanse Hofmanna, Barnetta 

Newmana, největší pozornost však věnoval novému talentu, Jacksonu Pollockovi. „ 

V dubnu 1945, v době Pollockovi druhé samostatné výstavy, ho Greenberg 

nazval“nejdůležitějším malířem jeho generace a možná i největším, který se objevil od 

doby Joana Miró.“ Ve stejném článku se také zmínil o tom, že výstava amerických 

abstraktních umělců trpí tím, že nemá žádné velké osobnosti.“127  V padesátých letech se 

Greenberg stal členem výboru pro kulturní svobodu, který byl sponzorován tajenou 

americkou službou CIA. Zajímavé je, že členem této organizace se v té době stal i Jackson 

Pollock. Celé Greenbergovo působení je úzce propojeno s politickými americkými silami, 

neboť psal v době, kdy probíhala studená válka. Tento výbor byl v té době ukázkou boje 

proti sovětskému komunismu, americkému nepříteli ve studené válce. V padesátých letech 

                                                 
125 http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-strihove-skladby-kss/materialy-k-
vyuce/avantgarda-a-kyc-clement-greenberg/1.10.2011.  
126 http://www.sharecom.ca/greenberg/default.html (1.10.2011). 
127 http://www.sharecom.ca/greenberg/default.html (1.10.2011). 
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se nadále věnoval psaní článků, které se řadí k jeho nejdůležitějšímu dílu, jako Koláže, 

Americké malířství, O kubismu atd.  Soubor těchto prací je obsažen v knize Art and 

Culture z roku 1961. S příchodem pop-artu v šedesátých letech jeho práce lehce polevila, 

neboť se stavěl přesně na druhou stranu barikády. Popartové umění, které vycházelo 

z nízkého umění, bylo Greenbergovi přesnou antitezí jeho formalistického přístupu, proto 

ho nebyl schopen nikdy přijmout. V 1964 však zorganizoval výstavu v Los Angeles 

County Museum of Art na obranu abstraktního umění“Post Painterly Abstraction“ Mezi 31 

umělci, kteří tu vystavili své práce, které vycházeli ze zkušenosti s abstraktním 

expresionismem byli mimo jiné Alexander Libermann, Helen Frankenthalerová, Morfia 

Louis, Gene Davis, Frank Stella, či Jules Olitski. Greenberg měl nesporný vliv i na 

generaci mladších kritiků, za jeho pokračovatele se dají pokládat američtí Michael Fried a 

Rosalind E. Krauss, Tom Wolfe.  

4.7 Art of This Century a Out of This Century 

Peggy se i v dalším roce 1944 věnovala podpoře Jacksona Pollocka. Na jaře otevřel 

svoji Galerii 67 její přítel a rádce Howard Putzel. Nevedla si vůbec špatně. Na první 

výstavě byla k vidění díla Eugene Bergmanové. Poté byla uspořádána velice úspěšná 

výstava A Problem of Critics, které se účastnili Lee Krasnerová, Jacksnon Pollock, 

Richard Poussete-Dart, Charles Seliger, Rufino Tamayo, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, 

Joan Miro, Jean Arp a Pablo Picasso. 

 Putzel však galerii dlouho nevedl, téměř celý život se potýkal s psychickými 

problémy, to se spojilo s alkoholem a vyčerpáním, které ho zničilo o rok později. Příčina 

smrti nebyla úplně zřetelně objasněna, avšak mnoho lidí, včetně Peggy, se domnívalo, že 

Putzel spáchal sebevraždu.128 Peggy si musela najít nového uměleckého poradce.                        

Emily Colemanová ji tentokráte pomohla i v této oblasti. Přivedla k ní literárního kritika, 

homosexuála Maria Bewleyho. Peggyin okruh se nyní skládal z mužů jiné orientace, jak 

v profesním životě, tak v osobním, ona sama to nazývala jako gay milieu. „Byli úplně 

stejní, oba dva byli sexuální predátoři“ poznamenal na úkor Peggy a Bewleyho jeden ze 

společných známých.129 Peggy si našla ještě jednu, více intelektuální zábavu. V době, kdy 

trávila nějaký čas u přátel na Long a Fire Island, začala sát své memoáry. Jedním z těch, 

kdo ji k tomu vybízel, byl Clement Greenberg. Znal její deníkové záznamy, věděl, že umí 

psát, a především tušil, že by kniha mohla být bestseller. Peggy nápad vzala naprosto 
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vážně a už v říjnu roku 1944 měla její autobiografie 360 stran. Spolu s psaním memoárů se 

nadále věnovala chodu newyorské galerie. Běhěm podzimu 1944 uspořádala tři 

monografické výstavy. Williamu Baziotesovi ve spolupráci s přítelem Robertem 

Motherwellem, poté Motherwell sám. Třetím umělcem byl sochař, předtím pouze 

vydavatel časopisu VVV David Hare.                                                                                             

V osobním životě Peggy zaměstnávaly stále větší starosti o Pegeen. Ta se 

v prosinci, ve svých devatenácti letech tajně provdala za Jeana Heliona. [46] Sama Peggy 

udržovala opět několik pochybných vztahů, jedním z jejích dalších vyvolených byl 

Pollockův sběratel Bill Davis. Stále více se však soustředila na svoji práci. Na začátku roku 

1945 byly v Art of This Century výytavy Marka Rothka, Laurence Vaila, Alberta 

Giacomettiho, druhá výstava Jacksona Pollocka, surrealisty Wolfganga Paalena, výstava 

ženského umění. Nejdůležitější však byly přehlídky mladých umělců. Roberta 

Motherwella, Willama Baziotese, Marka Rothka a Pollocka. Ten se stával pomalu 

slavným, ale tento fakt nic neměnil na jeho osobním životě. Stále se utápěl v alkoholu a 

měl psychické problémy. Jeho partnerka Lee Krasnerová mu však neustále pomáhala a 

držela ho nad vodou. Rozhodla se, že se vezmou a odstěhují se pryč z města, protože 

věděla, že právě velkoměsto Pollocka ničí. Nakonec našla dům na Fireplace Road ve 

Springs, na Long Islandu. [47] Obrátila se na Peggy, zda by jim nemohla s koupí domu 

pomoci, jejich přemístění odůvodnila tím, že Pollock lépe tvoří v krajině, avšak ona rázně 

odmítla s tím, že se má obrátit na jejího konkurenta, galeristu Sama Kootze. Ten s koupí 

domu souhlasil s tou podmínkou, že Pollock odejde z Art of This Century u bude malovat 

pro jejich galerii. Krasnerová to Peggy sdělila. Byly domluvené na tom, že touto cestou 

zjistí něco více o konkurenci, Nakonec ona spolu s Pollockem zůstali pod jejími křídly a 

odstěhovali se do Springs.                                        

Na konci října se odehrála v Art of This Century výstava mladého umělce Charlese 

Selingera, kterého Peggy velice podporovala. Práce na budování jeho kariéry se jí dařila, 

neboť již roku 1946 koupila MoMA jedno z jeho děl. Rok 1946 byl pro galerii odobím 

spíše neznámých umělců, kteří stáli na počátku kariéry. Janet Sobel, David Hare, Clyfford 

Still, Robert de Niro st., Peter Busa. V dubnu se uskutečnila další výstava Jacksona 

Pollocka, který nyní tvořil v poklidné atmosféře maloměsta. Jeho práce sklidily opět 

úspěch, novinář z Art News k výstavě toho roku napsal: „Pollock je jedním z nejvlivnějších 

mladých abstraktionistů .Všechny výstavy, které se v té době věnovaly mladých umělcům, 

články, kritiky, debaty, to vše pomalu utvářelo hnutí, které se dnes označuje jako 

Newyorská škola. Právě na přelomu 40. a 50. let se začala jasně formovat. Peggy 
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Guggenheimová měla na toto uskupení veliký vliv. Vše podstatné se odehrávalo v Art of 

This Century.“130  

Mezi lety 1945 a 1946 se Peggy intenzivně věnovala dokončení svých memoárů, 

které nejprve nazvala Pět manželů a pár jiných. Vzhledem k svému způsobu přemýšlení 

uznala za vhodné, že tento název je pro knihu daleko zajímavější, než například Peggy 

Guggenheimová, sběratelka umění. Tvrdila, že její titulek knihy je daleko lákavější, stejně 

jako četba jejích milostných zážitků. Pět manželů představovali Laurence Vail, John 

Holms, Douglas Garman, Samuel Beckett, Max Ernst. Sama Peggy si byla s kvalitou knihy 

velice jistá, měla pocit, že píše dobře, což jí ostatně mnoho jejích přátel potvrdilo, ale 

nečekala, že by její dílo sklidilo sebemenší kritiku. Přesto se rozhodla, že než knihu vydá, 

dá ji přečíst svým několika přátelům.131 Djuna Barnesová, jedna z prvních čtenářek 

rukopisu, sama spisovatelka, poradila přítelkyni, že by text měla ještě vylepšit. Problém se 

objevil v momentě, kdy se text předala do vydavatelství Dial Press. Vzhledem k obsahu 

knihy doporučoval právník tohoto vydavatelství změnit reálná jména osob, o kterých 

v knize píše. Důvodem bylo nebezpečí možných žalob poté, co se někomu z popisovaných 

aktérů text nebude líbit. Peggy jména pozměnila, avšak tak, aby bylo zcela jasné, o jakou 

osobu se jedná, například z Laurence Vaila se stal Florenz Dále, z Kay Boyleová byla Ray 

Soilová, z Becketta byl Oblomov, zatímco pár mužům nechala jejich jména, byli to John 

Holms, Tanguy a Max Ernst. Další, kdo si mohli přečíst rukopis, byli Jimmy Ernst, Lee 

Krasnerová, Mary McCarthyová či Dwight Ripley. Roku 1946 postoupila kniha do tisku, 

avšak název byl ve finále změněn na Out of This Century. [48]  

Kniha byla rozdělena do tří kapitol, jednu tvořila část týkající se rodu 

Guggenheimových, Peggyina dětství a dospívání v bohaté židovské rodině. Další se 

věnovala především jejím mužům, manželství s Laurencem Vailem, rozvodu, Johnu 

Holmsovi, Douglasu Garmanovi, životě v Londýně a založení Guggenheim Jeune. 

V poslední, třetí části se Peggy nejvíce rozepsala o New Yorku, mladých umělcích a Art of 

This Century. Přebalu v žluto-černém pojetí se ujal sám Pollock a Max Ernst. Kniha se 

stala senzací, i když její kritiky nebyly vždy kladné, nenašel se snad jediný člověk 

z uměleckého světa, který si ji nekoupil a nepřečetl. Recenzenti ji vytýkali její vulgaritu a 

dekadenci, především v popisování jejích milostných afér. Jazyk a styl psaní nazývali 

dokonce primitivní. Vytýkali jí, že píše především o svých milencích, méně o umění, avšak 

Peggy tvrdila, že to byl především její dřívější životní styl, bez svých mužů by se nemohla 
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dostat k tomu, co dělala nyní. Jedna z reakcí, která vystihuje mnohé kritiky, typické pro její 

knihu pochází od Aline Saarinenová, manželky architekta Eera Saarinena: „Přečetla jsem 

si tuto nepopsatelnou knihu a musím říct, že mě absolutně šokovala. Jsem v šoku z toho, že 

šla do postele úplně s každým, ale ještě více mě fascinuje, že o tom dokáže absolutně bez 

studu psát.“132 To psala, Saarinenová svému příteli Bernardu Berensovi, mimo jiné, muži, 

kterého Peggy nesmírně obdivovala.  

Ať už byly recenze, připomínky, výtky a debaty na tuto knihu různé, Peggy byla 

spokojená. Vydala dílo, jež vydat chtěla a za které se nestyděla. Mnoho lidí si myslelo, že 

chce pouze šokovat, ale dle mého mínění to nebyl hlavní záměr. Spíše chtěla popsat 

prostředí, v němž žila, bez všech příkras a nánosů, které k tomu jiní umělci často přidávají. 

Zajímavé je, že její kniha se více líbila umělcům, než kritikům, píšícím o umění. Zde se 

nejspíše nachází názorový střet, proč se dílo stalo pro kritickou veřejnost, i když svým 

způsobem odbornou nepochopitelné.   

Out of This Century změnila Peggy život. Detaily z jejího života znali před 

vydáním pouze její nejbližší přátelé, avšak najednou tu byla před veřejností bohatá 

sběratelka umění, která se nebojí popsat všechny pikantnosti ze svého života. Během noci 

se z ní stala slavná mecenáška, která žije spolu s umělci bohémským životem. Pro mnoho 

Američanů byla Peggy žijící legenda. Avšak Spojené Státy bylo místo, které Peggy celou 

dobu lehce trápilo. Nikdy neměla v plánu se sem vrátit, avšak neočekávaným důvodem 

byla válka, díky níž se do New Yorku Peggy přestěhovala. Sama cítila, že jí je daleko 

bližší Evropa. „Po pěti letech zde mám pocit, že bych to mohla celé opustit“, psala 

Herbertu Readovi, „jediná věc, jak se nad to povznést, je tvrdě pracovat a od šesti tvrdě 

pít.“133 Její dcera Pegeen se spolu s Jeanem Helionem přesunula do Francie v dubnu roku 

1946, Laurence Vail s novou ženou Jean Connollyovou v červnu. Sindbad zde zůstal a 

oženil se. Peggy se opět cítila sama, celá její rodina byla pryč a ona měla pocit, že její 

místo je také na evropském kontinentě. V červnu se rozhodla jet na pár měsíců právě tam. 

Strávila nějaký čas s Pegeen v Paříži, která zde čekala své první dítě. Poté uskutečnila 

cestu přes Evropu s Mary McCarthyovou, Carmen Angletonovou. Na cestě po Itálii 

navštívily i Benátky. McCarthyová později napsala, že právě na jejich cestě se Peggy 

rozhodla přemístit do Benátek natrvalo. Jimmy Ernst napsal: „Peggy se v Benátkách mohla 

stát královnou. V New Yorku ani v Paříži nemohla být nejdůležitější osobou v moderním 

umění, tak jako v Benátkách.“  
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Na podzim 1946 byla však zpět v New Yorku, aby připravila pátou sezonu Art of 

This Century, ovšem vnitřně již nebyla do práce tolik položená. Masson a Breton se také 

vrátili zpět do Evropy a Peggy se cítila stále víc osamělá. Problém byl i s umělci tmavé 

pleti, bylo těžké jejich obrazy prodávat. Zlom nastal až s rokem 1950, kdy bylo již více 

obchodníků, kteří se o newyorskou školu zajímali, do té doby se však Peggy musela co 

nejvíce snažit, aby našla zájemce o koupi obrazů. Byla z toho unavená. V Art of This 

Century nepřestávala pracovat na projektech mladých umělců. Pátá sezona představovala 

Hanse Richtera, Rudi Bleshe, Virginii Admiralovou, společná výstava Johna Goodwina, 

Davida Hilla, Dwighta Ripleyho, Charlese Selingera, Kennetha Scotta, v zimě to byly ženy 

Marjorie McKeeová a Helen Schwingerová. V lednu roku 1947 to byl opět Jackson 

Pollock. Clement Greensberg tuto výstavu považoval za nejlepší od doby jeho první 

exhibice roku 1943. Viděl v ní zlom v Pollockově kariéře, další tvůrčí období. 

Nejpřitažlivější byly barvy jeho nových obrazů, které se nesly v jemnějším, pastelovém 

tónu, byla tu limetově zelená, růžová, teplá červená, mimoto začal více experimentovat 

s drippingem. Přestože byla výstava velice úspěšná, Pollock byl zatím nejzajímavější 

převážně pro vzdělané historiky a kritiky, kteří se pohybovali okolo umění. Lidé, kteří by 

sbírali jeho díla v té době, ještě nebyli, Peggy zůstalo z výstavy mnoho obrazů. Mnoho 

z nich poté používala jako svatební dary. Později se k tomu vyjádřila: „Nikdy ve svém 

životě jsem neprodala Pollocka za více než 1000 dolarů.“134  Po Pollockovi následovala na 

radu Sydneyho Janise posmrtná výstava malíře Morrise Hirshfielda. Poté Richarda 

Pousette Darta a další výstava sochaře Davida Hareho. Peggy se začala s Art of This 

Century pomalu loučit. Hlavní roli hrála při uzavření galerie Peggyina únava, již dále 

nemohla vést tak velký podnik sama. Problém byl, že v New Yorku se necítila příliš dobře, 

mimo únavy cítila potřebu změnit místo jejího žití zpátky na Evropu.“Byla jsem prací s Art 

of This Century naprosto vyčerpaná. Po nějaké době jsem se sama ve své galerii začala 

cítit jako otrok. Většinou jsem se vzdala i odchodu na oběd. Pokaždé, když jsem si jednou 

jedinkrát odskočila, přišel nějaký moc důležitý člověk, nejlépe ředitel důležitého muzea, 

aby mohl říct ´Peggy Guggenheimová tu nikdy není´. Začala jsem se cítit jako vězeň“, 

vzpomíná.135 Jednou z dalších vad na chodu galerie byl fakt, že i přes svůj úspěch z ní 

neplynuly žádné peníze, naopak, každý rok jich Peggy investovala více, než vydělala.      

Výstavu, která zakončila její newyorské působení, uspořádala jako poctu své blízké 

přítelkyni Nellie van Doesburgové. [49] Byla to retrospektivní výstava jejího zemřelého 

manžela, umělce Theo van Doesburga. [50] Peggy ji zorganizovala tak, aby se jako 
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putovní výstava postupně objevila na více místech Spojených států. Nellie přijela 

s pracemi svého muže osobně z Paříže a zúčastnila se newyorské vernisáže. Nedlouho 

poté, 31. května 1947 galerie Art of This Century ukončila svoji činnost. Peggy však ještě 

předtím našla mecenášku, která by se nadále místo ní starala o podporu Jacksona Pollocka 

a zároveň převzala smlouvu, jež s ním měla dosavad platnou. Hledala také někoho, kdo 

Pollockovi v dalším roce uspořádá výstavu. Nakonec starost o Pollocka svěřila jiné 

galeristce, Betty Parsonsové, která se podobně jako Peggy starala o umělce z okruhu 

abstraktního expresionismu.136 [51] Pollock i Krasnerová si ji velice oblíbili a navázali s ní 

pevné přátelství. Díla, která Peggy nasbírala během let v New Yorku spolu s díly 

dřívějšími, shromáždila do depozitáře, aby si je mohla odvézt s sebou do Evropy, mnoho 

dalších však věnovala různým institucím po celých Spojených státech.  

Peggy z New Yorku odjela na vrcholu slávy, neboť všichni si byli velmi vědomi 

přínosu, jehož tam dosáhla. Otevření Art of This Century se dodnes považuje za jeden 

z nejdůležitějších počinů v uměleckém světě mezi lety 1942 – 1947. Bylo to období 

poznamenané velkou hospodářskou krizí, válkou, i studenou válkou, avšak i tak se v něm 

narodilo moderní abstraktní umění. Peggyina galerie byla jedinečná v tom, že dokázala 

propojit svět vysokého a nízkého umění, které bylo bližší masové kultuře. To byl hlavní 

rozdíl mezí její vizí a prací strýce Solomona, který provozoval The Museum of Non-

Objective Painting.  V Art of This Century byl prostor k vyjádření umožněn každému, kdo 

byl něčím zajímavý. Nešlo jen o umění pro bohaté sběratele jako v mnoha jiných 

institucích. Jednalo se zde o umělce a jejich díla, která si své sběratele měla teprve najít. 

V tom byla Peggyina největší síla. „Art of This Century byla neskutečně důležitá, neboť to 

bylo úplně první místo, kde jste mohli spatřit umělce newyorské školy. Byla to instituce, 

kde začalo všechno důležité“, vzpomíná Lee Krasnerová.137 Clement Greenberg označil 

její odjezd z Ameriky jako „vážnou ztrátu pro současné americké umění“.138 Jako 

galeristka a mecenáška usnadnila cestu mnoha americkým umělcům, v prvé řadě 

Pollockovi, Harovi, Baziotesovi, Motherwellovi, Rothkovi a dalším. Je dosti 

pravděpodobné, že výše jmenovaní umělci by se bez podpory, kterou jim Peggy dala, 

nemohli naplno věnovat své umělecké činnosti.  

                                                 
136 Betty Parsonsová, vlastním jménem Betty Bierne Pierson ( 1900- 1982 )byla americká 
obchodnice s uměním, která se starala o umělce z okruhu abstraktního expresionismu. Ve své 
galerii vystavovala díla např. Marka Rothka, Barnetta Newmana, Clyfforda Stilla, Jacksona 
Pollocka, Roberta Rauschenberga aj. 
137 http://www.theartstory.org/gallery-art-of-this-century.htm (8.10.201 ) 
138 VAIL 1998, 72. 
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5. Benátky 

5.1 První roky v Benátkách 

Na jaře roku 1948 se Peggy konečně přesunula do své milované Evropy. Dříve než 

se natrvalo usadila v italských Benátkách, cestovala mimo jiné po celé Anglii, kde měla ve 

svém sídle Yew Tree Cottage skrytý starý nábytek. Zprvu uvažovala, že přeci jenom 

zůstane v Paříži, kde měla téměř celou svoji rodinu, ale vzhledem k tomu, jak město po 

válce vypadalo, rozhodla se velmi brzy pro Itálii. Benátky navštívila během svého života 

několikrát a vždy se jí zde velmi líbilo. Jejich magičnost ji odjakživa přitahovala. [52] 

Navíc měla ráda italské umění, obdivovala především renesanci. Avšak byl zde i jiný 

důvod. Jak to komentoval již výše Jimmy Ernst, věděla, že by tu jako jediná Američanka, 

sběratelka moderního umění, mohla mít velký úspěch. Zprvu hledala vhodné místo, kde by 

se mohla usadit spolu se svojí objemnou sbírkou. Hledání vhodného benátského paláce 

ovšem nebylo vůbec jednoduché. V zimě 1948 tedy své pátrání vzdala a na čtyři měsíce se 

přemístila do pronajaté vily Esmeraldy na Capri. Čas zde plynul v podobném duchu jako 

za časů v Yew Tree Cottage či v newyorském apartmánu. Bujaré večírky, návštěvy, 

šampaňské, nespočet přátel. Během pobytu ji přišla neočekávaná zpráva, byla přizvána 

k účasti na dvacátém čtvrtém ročníku benátského Bienále roku 1948. Mimo jiné to bylo 

první Bienále, které se mělo uskutečnit v poválečných letech.  

Benátské bienále mělo již v té době dlouhou a významnou tradici. [53] (Od roku 

1985 se v oblasti benátských Giardini di Castello koná v každém lichém roce mezinárodní 

přehlídka současného výtvarného umění.) Každá země tu dodnes má svůj vlastní pavilon, 

mnoho jich bylo vybudovaných za Mussoliniho režimu, a každá země je za své místo 

odpovědná. Umělci, kteří tu jsou představeni, by měli reprezentovat to nejzajímavější ze 

současného umění z té určité země.139 Výstava výtvarného umění byla uskutečněna a 

dodnes tomu tak je každé dva roky. V průběhu let se Bienále obohatilo o přidružené 

expozice filmu, architektury, divadla a hudby, které se konají každoročně. Roku 1999 se 

připojila i Mezinárodní výstava současného tance.  Hlavním posláním bylo a je 

informování veřejnosti o aktuálních trendech v umění. Už v prvních letech se Bienále stalo 

více mezinárodní záležitostí, první zahraniční pavilon, belgický, byl instalován roku 1907. 

Do první světové války vzrostl počet národních pavilonů na sedm. Postupně si však 

pavilony postavilo 56 zemí, včetně bývalého Československa, jehož pavilon je zde od roku 

                                                 
139 http://www.labiennale.org/en/Home.html (4.10.2011.) 
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1924. Ve 30. letech bylo Bienále pod vedením fašistické strany, avšak tato skutečnost se 

odrážela ve větším přísunu financí. Důležité jméno ve světě výtvarného umění si Bienale 

vytvořilo v období mezi světovými válkami. Tehdejší podoba byla vytvořena zásluhou 

nového generálního tajemníka Bienále Vittoria Pica. Představilo se tu několik velkých 

umělců, mimo jiné Klimt, Coubert, či Picasso. S blížící se válkou v Itálii začaly růst 

nacionalistické tendence. Odezva byla cítit především v dobovém tisku. Tato skutečnost se 

časem prohlubovala. Odrazilo se to například na Bienále v roce 1938, kdy byly v novinách 

vyzdvihovány především skvělé výkony Italů, dále pak spřátelených Němců a Spanělů.140 

Během války proběhly pouze dva ročníky italské přehlídky. Roku 1940, kdy zrušily svou 

účast Francie a Velká Británie a roku 1942. Posledního válečného Bienále, se zúčastnily 

v podstatě pouze země s fašistickými režimy, jako Německo, Španělsko, Rumunsko, 

Maďarsko, Slovensko a další. Poté následovala šestiletá pauza.141   

Důvodem, proč byla Peggy přizvána k účasti na této poválečné výstavě, bylo 

nejspíše seznámení s dvěma italskými umělci, žijícími v Benátkách. Byli jimi Emilio 

Vedova [54] a Giuseppe Santomaso, [55] s nimiž se hned po příjezdu do tohoto města 

poznala v oblíbené „umělecké“ tratorii All Angelo.142 Je nanejvýš pravděpodobné, že 

právě Santomaso pověděl o Peggy jednomu z pořadatelů italského Bienále Rodofovi 

Pallucchinimu, u kterého se přimluvil za její účast.143 Sama byla z nápadu nadšená, neboť 

se jí naskytla příležitost, představit Italům své americké umění. Dobře věděla, že tu nebyli 

v povědomí žádní surrealisté, natož američtí abstraktní umělci. Stanula před ní jedinečná 

možnost přiblížit a ukázat umění, které měla v plánu vystavovat právě v Benátkách. 

Pallucchini ji nabídl prostory řeckého pavilonu, které pro Bienále vytvořil italský architekt 

Carlo Scarpa.  Řecko bylo totiž nadále ve válečném stavu. Ostatně samotného Bienále se 

z důvodu války účastnilo pouze patnáct zemí, proto byly volné pavilony použity i pro 

výstavy, které neměly s danou zemí nic společného. Hlavní atrakcí tohoto ročníku se měla 

stát Peggy, jež zde představila 136 prací různých umělců a retrospektivní výstavu Pabla 

Picassa s jeho devatenácti malbami. Instalace Peggyiny sbírky se však neobešla bez 

značných komplikací. Sám Palluchini Peggy po zhlédnutí jedné z Mattových vystavených 

kreseb vyzval, aby ji z pavilonu odstranila. Důvodem se zdála být pohoršlivost díla pro 

budoucí účastníky Bienále. O něco úsměvnější je příběh jednoho z mobilů Alexandra 

Caldera. Italští dělníci jej chtěli použít místo železných pásů na pobití ochranných beden. 

                                                 
140 WOLF 2005, 187. 
141 WOLF 2005, 229. 
142 GUGGENHEIM 1979, 325. 
143 GUGGENHEIM 1979, 326. 
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Naštěstí se tomu včas zabránilo.144 Peggy se účastnila každého dne, kdy Bienále probíhalo, 

což ještě zvyšovalo divácký zájem o shlédnutí amerického pavilonu. Při té příležitosti 

přivítala i amerického ambasadora Jamese Dunna. Americká vláda měla enormní zájem o 

sledování italského Bienále, neboť se zde prezentovalo jejich umění, což bylo velmi 

důležité, stále totiž trvala studená válka. Chtěli, aby jejich přehlídka vzbudila ve světě 

senzaci. Bienale nakonec opravdu přilákalo nespočet návštěvníků. Konečný součet 

překročil 216 tisíc lidí a 450 prodaných děl.  Mezi nimi i spoustu Peggyiných přátel, přijel 

Chagall se svojí ženou, Alfred Barr se svojí chotí, Roland Penrose a Lee Millerová, která 

Peggy při té příležitosti vyfotografovala pro americký časopis Vogue. Největší poctou však 

byla návšteva známého teoretika umění Bernarda Berensona.  

5. 2 Palazo Venier dei Leoni 

Sekretářka Couta Zorziho, ambasadora benátského Bienále, pro ni nakonec našla 

vysněný palác, kde by mohla bydlet. Byl to Palazzo Venier dei Leoni, který byl postaven 

kolem roku 1750 italským architektem Lorenzem Boschettim. [56] Tentýž muž se 

zasloužil i o kostel sv. Barnabáše v Benátkách.145 Poloha byla pro Peggy zcela jedinečná. 

Palác se nachází na Grand Canalu, v benátské části Dorsoduro. Je to místo, které leží 

nedaleko náměstí svatého Marka, galerie Accademie a kostela Santa Maria della Salute. 

Ideální je i velká zahrada, která se u domu nachází, Peggy nejprve sloužila jako místo pro 

venčení jejích slavných psů, poté zde umístila část ze své sbírky skulptury.  Interiéry si 

zařídila velice skromně, neboť uvažovala nad tím, že by se z tohoto domu mohla jednoho 

dne stát nová galerie. Prostor pro ni byl jako dílo, na němž neustále pracovala. Roku 1949 

uspořádala na zahradě paláce Venier dei Leoni první výstavu. Byly tu představeny její 

skulptury, které k výstavě vybral italský kurátor Giueppe Marchiori. Arp, Brancusi, 

Pevsner, David Hare, Lipchitz, Henry Moore, Calder, Giacometti, k nimž se přidali mladší 

jako Consagra, Salvatore a Marini, jehož slavný Kavalír zaujal místo před palácem naproti 

Grand Canalu. 

Peggy se však v Benátkách necítila zpočátku příliš šťastně. Poprvé za svůj život 

byla úplně sama, zcela oproštěná od své rodiny. Z toho důvodu pořádala často večírky a 

zvala do svého domu přátele z celého světa, aby se co nejvíce zbavila pocitu prázdnoty. 

Téměř po roce se její psychický stav výrazně zlepšil. Její přítel Marius Bewley psal 

v dopise Clementu Greenbergovi: „Vypadá mnohem lépe než v New Yorku. Konečně se 
                                                 
144 CABANNE 1971, 217. 
145 http://www.guggenheim-venice.it/inglese/museum/palazzo.html (9.10.2011). 
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normálně obléká, vypadá mladší a hlavně již tak strašlivě nepije.“146 Peggy se snažila sžít 

s novým prostředím. Seznamovala se s benátskými obyvateli, navštěvovala kavárny, 

výstavy, divadlo La Fenice, cestovala po italských městech, nejčastěji do Milána. Jejím 

druhým domovem se stal známý Harrys bar, kam chodila téměř denně, ať už sama, či se 

svými přáteli. [57] Začala se zajímat i o italské umělce. V podzemí Palazzo Venier 

neustále přijímala mladé malíře a sochaře, kteří reprezentovali tehdejší avantgardu, k níž 

například náleželi Italové Nuvolo, Minguzzi, Buggiani, Consagra, Paolozzi, Američané 

Thornton, Alan Davie, Jenkins, Duncan, Rakušan Hundertwasser, Egypťan Ibram Lassaw 

a mnoho dalších. Kolem roku 1951 začala sbírat díla dvou italských malířů, Edmonda 

Bacciho a Tancrediho Parmeggianiho. V té době navázala přátelství s americkým 

spisovatelem Trumanem Capotem, který se do tohoto města často vracel. [58]  

V červenci roku 1950 uspořádala první výstavu Jacksona Pollocka na italské půdě. 

Pro tuto příležitost si vybrala prostor Ala Napoleonica, který patřil pod instituci Museo 

Correr, poté bylo možné výstavu shlédnout v jiném italském městě, v Miláně. Na výstavě 

ukázala dvacet tři Pollockových prací, které měla ve své soukromé sbírce. Je těžké 

dohledat informace o této výstavě, neboť je patrné, že italský tisk výstavu ignoroval.   

Nejsou zachovány téměř žádné její recenze. Známá je však esej od italského kritika Bruna 

Alfieriho, která byla dokonce zařazena do katalogu této výstavy v Benátkách.147 [59] Právě 

Alfieri patřil do italské umělecké skupiny „Le Tre Mani“148, která ji s organizací výstavy 

vypomohla. Mimo Alfireiho sem patřili: Oreste Ferrari, Giuseppe Marchiani a Vittorio 

Carrain.149 I když zde Pollock nebyl osobně přítomen, přilákala výstava deset tisíc 

návštěvníků během tří týdnů.150 Zatímco probíhala benátská výstava, Peggy se rozhodla 

ukázat svoji sbírku na krátkých výstavách v různých evropských městech. Díla z její 

soukromé sbírky se tak ocitla ve Florencii, Miláně, později se přidal Amsterdam, Brusel a 

Curych.  

Palazzo Venier dei Leoni otevřela veřejnosti roku 1951, kdy byla v místnostech 

konečně provedena instalace všech děl z její umělecké sbírky. Před své soukromé místnosti 

si natáhla sametová lanka, podobně jako na zámku, aby je oddělila od muzejních prostorů. 

                                                 
146 DEARBORN 2004, 322. 
147 Část této eseje lze dohledat na www stránkách : 
http://books.google.cz/books?id=vNoX4iTHPs0C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=jackson+pollock+vene
zia+1950&source=bl&ots=G_LwwIeQx1&sig=75laeM8AX3sEJMS3fyMrX9wkDIE&hl=cs&ei=41ydT
uTKMMiFhQe128j8CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFsQ6AEwBw#v=onep
age&q&f=false (9.11.2011). 
148 V překladu Tři ruce. 
149 VAIL 1998, 89. 
150 ZORZI 2001,  248. 
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Avšak palác nesloužil jako muzeum každý den. Bylo spíše místem, kam jste se mohli přijít 

na chvilku podívat a místo procházky v parku, sledovat dvě hodiny pár obrazů. Otevírací 

doba platila pouze za letních měsíců, tři dny v týdnu, v pondělí, středu a pátek. Čas byl 

jasně vymezen na dvě hodiny, od tří do pěti. Vstupné však nevybírala, žádala pouze 

poplatek v částce 75 centů za katalog, který sama sestavila. Na stěnách byly pověšeny 

nejlepší obrazy její sbírky, zahrada sloužila jako místo pro skulpturu.  

Ve stejném roce Peggy potkala posledního muže, kterého milovala. Byl jím italský 

obchodník se sportovními auty Raoul Gregorich. [60] V Benátkách se věnovala v podstatě 

pouze veřejnému životu, během vztahu s Gregorichem se soustředila především na něj 

samotného. Mimo něj byla stále v kontaktu se svými přátely, u sebe v paláci uvítala mnoho 

známých tváří. Umění pro ni nebylo nějakou dobu na prvním místě. První roky, které 

v Benátkách trávila, věnovala především sama sobě. Počet jejích návštěvníků je téměř 

nespočitatelný. Roku 1952 zde uvítala svého starého přítele Herberta Reada, který do 

Benátek přicestoval při příležitosti otevření Bienále. Mezi léty 1952 – 1955 to byli 

Laurence Vail, Alberto Giacometti, Victor Brauner, Matta, Marino Marini, David Smith, 

Helen Frankenthalerová, John Richardson, Max Ernst, Truman Capote či Clement 

Greenberg.   

Na podzim roku 1954 zasáhla Peggy další ze zničujících zpráv. Gregorich zemřel 

v autě následkem smrtelné nehody. Často si tuto událost vyčítala, neboť sportovní auto, 

které řídil, mu nedlouho předtím sama věnovala. Po tomto incidentu se rozhodla cestovat 

po Cejlonu a Indii, i z toho důvodu, aby nabrala síly na rozšiřování své sbírky. Na začátku 

roku 1955 se vrátila zpátky do Benátek. 

 Ve svém sběratelství se zaměřila i na italské umělce, Giusepeho Santomasu, Emilia 

Vedovu, Guilia Turcata, Edmonda Bacciho.151 Svoji sbírku rozšiřovala i z řad umělců 

jiných národností. Nakupovala mimo jiné Reného Magritta, Leslieho Thomtona, Karla 

Appela, Paula Jenkinse, Bena Nicholsona, Francise Bacona, či Grahama Sutherlanda.152  

Po celý život však nejvíce milovala surrealismus. Tam také skončila její sběratelská vášen. 

Poválečné umění však bylo pro Peggy již jinou dimenzí. Jeho sběratelství jí nedělalo 

žádnou radost, a především si k němu nikdy nebyla schopna vytvořit vztah. „Nemám 

opravdu ráda dnešní umění,“ psala Peggy „myslím, že bylo narušeno penězi. Lidé mi 

vytýkají, že jsem povzbuzovala a podporovala toto hnutí od jeho prvopočátku. Nenesu však 

                                                 
151 VAIL  1998, 103. 
152  DEARBORN 2004, 335. 
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za to odpovědnost. Je tomu osmnáct let153, kdy se ve Spojených státech uplatňoval pravý 

duch bádání. Nové umění se hlásilo k životu, abstraktní expresionnismus. Já sama jsem mu 

pomáhala, aby se rozvíjel a sílil, a nelituji toho. Vždyť zrodil Pollocka, nebo spíše Pollock 

se přičinil o jeho zrození. Už to samo ospravedlňuje mé úsilí. Mé tvrzení snad zní jako 

vychloubačnost, ale je tomu tak. Myslím, že toto století poznalo důležitá umělecká hnutí, 

z nichž však kubismus je všechny ovládá. Všecko umění bylo jím přetvořeno, což je 

naprosto normální a samozřejmé, protože kubismus byl zrcadlem průmyslové civilizace, jež 

je zase zrcadlem naší doby. 20. století vidělo nepochybně zrod všech géniů, které mohlo 

stvořit, není jich nikdy dost v žádném údobí a naše se už naplnilo. Dnešní umělci se snaží 

až přespříliš o originalitu. Toť jedna z příčin, proč jsme svědky toho, že se rozvíjí malířství 

několikerého druhu. Pro tuto chvíli se musíme spokojit s tím, co přineslo naše století, je to 

Picasso, Mondrian, Matisse, Kandinsky, Klee, Leger, Braque, Gris, Ernst, Miró, Brancusi, 

Arp, Giacometti, Lipchitz, Calder, Pevsner, Moore a Pollock. A protože už nejsou další 

kreace, zbývá nám jen jedno, sbírat obrazy.“154  

Věděla, že podmínkou pro její stálé figurování v uměleckém světě je nakupování 

moderního umění. Vzhledem k tomu, že si vytvořila svůj sběratelský profil na nakupování 

mladých umělců, bylo to pro ni nezbytné. Z jejích vlastních předchozích slov, je dobře 

patrné, že sama nechtěla vyjít z módy. I skrze svou averzi, především k představitelům pop 

artu, sbírala tedy aktuálně vyzdvihované umělce.  

Peggy chtěla být za každou cenu centrem pozornosti. Tato skutečnost se dobře 

popisuje na setkání s členy skupiny Beat generation. Na začátku šedesátých let přijeli do 

Benátek. Několik členů se zde mělo účastnit veřejného čtení ze svých knih. Peggy se však 

jejich životní styl a filosofie naprosto příčila. Zcela odsuzovala jejich vzhled, většina 

z beatníků měla dlouhé vlasy, a především pak jejich experimenty s drogami, kterých se 

nevzdali ani za pobytu v Benátkách. Poté, co viděla jejich úspěch u publika, změnila názor. 

S beatníky se seznámila, spřátelila, a v průběhu let je dokonce několikrát hostila ve svém 

paláci. Dá se říci, že pro úspěch toho bylo schopná podniknout hodně. Na druhé straně je 

však dosti pravděpodobné, že to dělala z jiného důvodu. Neměla svůj vlastní pevný názor. 

Vždy měla své rádce, když však nebyli po ruce, řídila se svým vlastním instinktem, a 

především reakcemi obyčejných lidí.  

I když sbírala jiné, nové umělce, nikdy nepřestala sledovat kariéru Jacksona 

Pollocka. S Lee Krasnerovou si dopisovala a zajímala se, jak se jim v galerii Betty 

                                                 
153 Peggy psala toto své vyznání roku 1960. 
154 CABANNE 1971, 222. 
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Personsové daří. S Parsonsovou spolupracovali do roku 1952. Poté mecenášku vyměnili za 

galeristu Sidneyho Janise. Ve Spojených státech byl Pollock již na vrcholu slávy. Peggy si 

však uvědomila, že se o ní v souvislosti s Pollockem přestalo mluvit.155 V katalozích a 

článcích byla najednou ignorována. Peggy tento fakt nemohla unést. Situace se vyhrotila 

v létě 1956 kdy ji Lee Krasnerová  chtěla spolu s Pollockem v Benátkách navštívit. Psala 

jí, zda by se pro ně v paláci našel jeden pokoj. Peggy však odpověděla, že ve Venier dei 

Leoni pro ně není místo, stejně jako v celých Benátkách. Všechny hotely byly dle jejího 

tvrzení obsazené. Tuto informaci jim sdělila nejspíše proto, že nemohla unést, že není 

nadále spojována s Pollockovou kariérou. Nedlouho po tomto incidentu, v srpnu 1956, se 

Pollock zabil v automobilu. Důvodem bylo nezvládnuté řízení pod vlivem alkoholu.  

Peggy však tato zpráva zcela jistě zasáhla, ale i přes možné výčitky svědomí se do 

Spojených států na Pollockův pohřeb nevydala.   

Po smrti Raoula a Pollocka se Peggy začala více zajímat o svoji dceru Pegeen. Ta 

byla v té době v rozvodovém řízení s Jeanem Helionem, s nímž měla tři děti. Trpěla 

těžkými depresemi, měla problémy s alkoholem. Mimo alkohol se u ní, podobně jako u její 

matky, objevovaly problémy se stravováním, její přátelé dokonce tvrdili, že trpěla 

anorexií.156 Roku 1957 se matka s dcerou vypravily na výlet do Anglie, aby zde prošly 

londýnské galerie. Na výstavě Francise Bacona se Pegeen seznámila a umělcem Ralphem 

Rumneyem., s kterým brzy poté začala žít. Podle vlastních slov Peggy Rumneyho po celou 

dobu nenáviděla. Důvodem bylo nejspíše to, že se poprvé začala starat o svou dceru, 

kterou do té doby přehlížela. Rumney ji však o ni připravil. Peggy se co nejvíce snažila 

svou dceru s Ralphem rozeštvat, ale nepodařilo se jí to. Její nepřátelský vztah k 

Rumneymu se nezměnil ani poté, co se dvojici roku 1958 narodil syn Sandro. 

Peggy, mimo vlastní rodinu, zůstali jen staří přátelé, kteří ji pravidelně 

navštěvovali. Kolem roku 1958 mimo jiné umělec John Cage, který několikrát vystupoval 

v benátském divadle La Fenice. [61] Doprovod mu zde dělala Yoko Ono, s níž Peggy 

navázala celoživotní přátelství. Často se potom navštěvovaly. Peggy jezdila za Yoko Ono 

do Ascotu, kde pobývala s Johnem Lennonem. Ona ji navštěvovala vždy, když se vracela 

do Benátek.  

                                                 
155 Podrobně se o tom Peggy rozepisuje v autobiografii Out of This Century,1979, 514-517. 
156 DEARBORN 2004, 355. 
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5.3 Cesta do New Yorku 

Roku 1959 byla Peggy pozvána do New Yorku, aby se účastnila otevření 

Guggenheimova muzea.[62] Její strýc Solomon byl v té době již deset let po smrti, avšak 

s nápadem na uvítání Peggy v New Yorku přišel jeho synovec Harry.   

Guggenheimovo muzeum bylo otevřeno šest měsíců po smrti architekta Franka 

Lloyda Wrighta. Ten byl vybrán a pověřen, aby navrhnul novou budovu muzea již roku 

1943. Práce mu trvala celých šestnáct let. Muzeum dodnes stojí na 5. Avenue a 89. ulici, 

mezi Central parkem a East River v horním Manhattanu. Wright na tomto místě vytvořil 

moderní spirálovitou stavbu s pásovými okny. Právě betonová spirála tvoří mohutnou 

dominantu muzea. Uvnitř poté zastupuje funkci rampy, po níž se chodí a na jejíchž stěnách 

jsou instalovány obrazy. Smyslem je, aby se návštěvník zdviží vyvezl do posledního patra 

a poté kontinuálně sestupoval po rampě až do přízemí, přičemž si mohl simultánně 

prohlédnout všechny výstavy. Světlo do prostoru přivádí prosklený strop. Později, 

v devadesátých letech, ke galerii přibyla vyšší a pravidelná věž dle návrhu Gwathmeyho 

Siegela. Vzhled této budovy od začátku vzbuzoval rozporuplné pocity. Ani Peggy, se svojí 

láskou pro moderní objekty, si muzeum příliš neoblíbila. „Muzeum na mě působilo jako 

nějaká obrovská garáž.“ 157 Pozitivně se však dívala na postavu jejího starého přítele, 

Jamese Johna Sweeneyho, který tu zastával funkci kurátora a ředitele muzea. Sweeney 

postupně rozšiřoval sbírky o díla Jacksona Pollocka, Alberta Giacomettiho a dalších. 

Muzeum se snažil vést v širším záběru. „Barvy na stěnách, béžová a bílá, mi připadaly 

opravdu moc ošklivé, ale i přes všechny nedostatky cítím, že Sweeney všechny chyby 

odstraní a dovede muzeum k úspěchu,“ 158 řekla při příležitosti otevření Peggy.  

Guggenheimovo muzeum bylo původně zaměřeno na vývoj nefigurativního umění. 

Časem se však přeměnilo v galerii moderního umění, a to od impresionismu a 

postimpresionismu až po nejmodernější umělecké trendy. V roce 1948 získalo 

z pozůstalosti důležitou sbírku obchodníka Karla Nierendorfa. Součástí této pozůstalosti 

byla díla Paula Klee, Marca Chagalla, Joana Miró, Constantina Brancusiho a jiných 

umělců. Impresionisté se poté znásobili nákupem Thanhauserovy sbírky. O tuto akvizici se 

postaral další ředitel muzea Thomas Messer.[63] V devadesátých letech se galerie rozšířila 

o díla minimalistického konceptuálního umění a fotografie. 

                                                 
157 GUGGENHEIM 1979, 534. 
158 GUGGENHEIM 1979, 535. 
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Peggy strávila ve Spojených státech několik týdnů. Navštívila zde mnoho galerií. 

Umění, které v té době vznikalo, především pop-art, ji však nikdy neučarovalo.  

Ve své autobiografii vzpomíná, že největším zážitkem pro ni byla návštěva muzea 

ve Philadelphii. Zde se nacházela významná sbírka Alberta Eugena Gallatina a Louisy a 

Waltera Arensbergových. Poté zhlédnutí Barnesovy sbírky.[64] Ta se nacházela 

v majitelově vile na předměstí Philadelphie. V době, kdy Peggy zavítala do Ameriky, byla 

sbírka přístupná pouze školám.  Albert Barnes, který zemřel roku 1951, tu zanechal jednu 

z největších kolekcí moderního umění. Díla evropských i amerických malířů začal 

nakupovat ještě před první světovou válkou. V Paříži se seznámil se slavnou teoretičkou a 

spisovatelkou Gertrudou Steinovou. Jejím prostřednictvím poznal největší umělce té doby.  

Sbírku, kterou Peggy ve Philadelphii viděla, tvořila díla Henriho Matisse, Paula Cezanna, 

Pabla Picassa, Pierra Augusta Renoira, Amedea Modiglianiho, Vincenta van Gogha a 

mnoha dalších. 159 „Nikdy v životě jsem neviděla tolik mistrovských děl vedle sebe. Musela 

jsem se soustředit na každý obraz, ale nešlo to, neboť tato sbírka je opravdu neskutečná. 

V paláci jsem mohla strávit dvě hodiny, ale přála jsem si, abych tu mohla zůstat alespoň 

měsíc.“160 Barnesova sbírka se pro ni stala největším zážitkem, který v Americe již nic 

nepřekonalo. Několik týdnů, které tu pobývala, vyplnila především svou účastí na 

večírcích. 

Po návštěvě Spojených států se vrátila zpět do Benátek, odkud během následujících 

pěti let často uskutečňovala cesty do cizích zemí, například Japonska, Řecka, Rakouska, 

Itálie, Mexika a dalších. 

5.4 Pegeen 

V prosinci roku 1964 uspořádala Tate Gallery v Londýně výstavu na počest Peggy 

Guggenheimové.[65] Pozvání jí nabídl tehdejší ředitel londýnské instituce Norman 

Reid.161 Peggy sem na čas přemístila téměř celou svou kolekci moderního umění. Byla tu 

její surrealistická i abstraktní sbírka, velká část z toho, co dosud stačila nakoupit. O Peggy 

byl neskutečný zájem. Během pěti týdnů, kdy se výstava odehrávala, byla neustále 

v médiích. Německá televize o ní v Londýně natáčela dokument. Poskytovala rozhovory, 

účastnila se uměleckých debat, byla zvána na nejrůznější zábavy. Spolupodílela se na 

                                                 
159 http://www.lidovky.cz/barnesova-sbirka-poklady-moderniho-umeni-f1o-
/ln_kultura.asp?c=A110819_174932_ln_kultura_ape (24.10.2011). 
160 GUGGENHEIM 1979, 536. 
161 VAIL 1998, 117. Norman Reid byl v čele Tate Gallery v Londýně od roku 1964 do roku 1979. 
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katalogu, který byl k výstavě sestaven. Ukázala se na vernisáži, kam za ní přijeli i její děti 

Pegeen a Sindbad. Zajímavé bylo, že o její popularitu během výstavy se zasloužila 

samotná Tate Gallery. Měla zájem o sbírku, jež se nacházela v Benátkách. Peggy do té 

doby nevěděla, komu sbírku po smrti daruje a Tate byla jedna z prvních institucí, která se o 

kolekci začala zajímat.  

Po návštěvě Londýna projevila zájem o sbírku nadace Solomona R. Guggenheima. 

Ve vedení Guggenheimova muzea v New Yorku stál od roku 1961 její doposud největší 

představitel Thomas Messer. Ten si dobře uvědomoval důležitost Peggyiny sbírky. Jeho 

cílem bylo získat ji pro nadaci Solomona R. Guggenheima. „Peggy měla množství věcí, ve 

kterých jsme my v New Yorku měli slabiny“162,vzpomíná Messer.  Otázkou bylo, jak 

usmířit rodinu Guggenheimových. Peggy s rodinou v New Yorku, vyjma Harryho 

Guggenheima, téměř nekomunikovala. Důvodem byla nesnášenlivost s přítelkyní 

zesnulého strýce Solomona, Hillou Rebayovou. „ Bohužel nebyly dobré styky mezi New 

Yorkem a Peggy. To šlo zpět do těch let, v kterých Peggy a Hilla Rebay měly rozpory. Hilla 

byla autoritativní osobnost a Peggy také. První krok bylo naznačit Harrymu, že to je 

strašně důležitá sbírka, která by měla být součástí nadace. Mělo by se to sjednotit. 

Rozhovory o tom, ty však trvaly léta“,dodává Messer.163  To, co se v následujících letech 

dělo, lehce připomíná námluvy na začátku devatenáctého století. Od roku 1965 Messer 

Peggy pravidelně, dvakrát do roka, navštěvoval. Vždy za ní přišel do paláce Venier dei 

Leoni s kyticí.164 Jeho cílem bylo, aby opravdu pochopila, že nejlepší bude sjednotit 

kolekci se strýcovou sbírkou v New Yorku. Kromě Tate Gallery a Thomasse Messera měly 

o sbírku zájem Benátky, v nichž Peggy žila. Dlouho měla v úmyslu ponechat sbírku právě 

benátskému městu. Nechávala si však čas na rozmyšlenou.  

Mezitím představila svoji sbírku ve Stockholmu. Výstava zde probíhala od 

listopadu 1966 do ledna 1967.  

V té době ji zaměstnávala spíše starost o jedinou dceru Pegeen. Ta se potýkala se 

stále  silnějšími depresemi, které se snažila zahnat užíváním prášků, alkoholem či jinými 

drogami. Její muž, Ralph Rumney, ji během let 1965 – 1966 několikrát odvezl na kliniku, 

aby zde podstoupila odvykací kůru, Pegeen se však nikdy nevydržela léčit. Její psychický 

                                                 
162 Thomas Messer o Peggy Guggenheimové mluví v dokumentu natočeném pro Českou televizi. 
Pro možnost zhlédnutí přidávám internetový odkaz. 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150907531-thomas-messer-muj-zivot-s-
guggenheimem/20756226707/ (1.11.2011). 
163 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150907531-thomas-messer-muj-zivot-s-
guggenheimem/20756226707/ (1.11.2011). 
164 UNGER/UNGER 2005, 445. 
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stav se stále zhoršoval.  V únoru 1967 byl Rumney v Benátkách, kde se zúčastnil několika 

večírků. Vzhledem k nevhodnému chování na jednom z nich, skončil na pár hodin 

v benátské vazbě. Po tomto excesu se vrátil za Pegeen. Kvůli její psychické poruše jí 

nechtěl o policii říkat, netušil však, že ji o tom informovala její vlastní matka. Nejspíše 

doufala, že se jí tímto aktem konečně podaří rozbít jejich milostný vztah.165 Tato zpráva 

však způsobila jinou tragickou událost. 1. března 1967, den po jeho příjezdu, odvezl 

Rumney syny do školy v domnění, že Pegeen spí ve vedlejším pokoji. Jeho pátrání po 

manželce začalo až kolem poledne, kdy stále nevycházela ze svého pokoje. Vzhledem 

k tomu, že na dveřích chyběla klika, vypáčil je a zpozoroval, že Pegeen leží bezvládně na 

zemi. Nedýchala. Po příjezdu policie a krátkém vyšetřování se zjistilo, že důvodem smrti 

bylo předávkování různými medikamenty.  

O tomto soukromém incidentu se zde zmiňuji z toho důvodu, že Peggy velmi 

zasáhl. Zprávu o smrti Pegeen obdržela na své cestě po Mexiku. Okamžitě se vrátila do 

Benátek. To, co po návratu následovalo, připomíná spíše děj špatné detektivky. Peggy, i 

přes pitevní nález, který potvrzoval sebevraždu, této zprávě nevěřila a všemožně se snažila 

Rumneyho obvinit ze smrti Peggen . V zoufalství se ho pokoušela zničit. Nechtěla 

připustit, že za smrtí Pegeen může stát její vlastní prostořekost. Na zničení Rumneyho se 

však podílela celá rodina Gugenheimových a Vailových. Situace vyústila do nečekaných 

rozměrů. Díky různým manipulacím, penězům a podplaceným právníkům se Peggy její 

plán z velké části podařil. Rozhodla se totiž, že Rumneymu znemožní vidět syna Sandra, 

kterého měl z manželství s Pegeen. Do hry tehdy vstoupil i Laurence Vail, který se postaral 

o to, aby byl Sandro odvezen k jeho dceři Kathe. Ralph Rumney svého syna neviděl přes 

deset let. 

I přes tyto nepochopitelné praktiky lze říci, že momentem dceřiny smrti ztratil pro 

Peggy život smysl. Roku1967 se stáhla do ústraní a dlouho jí trvalo, než se znovu zapojila 

do normálního života.166 

Na konci nešťastného roku 1967 přicestoval za Peggy opět Thomas Messer, aby ji 

předložil návrh na uspořádání její výstavy v Guggenheimově muzeu v New Yorku. 

Společně se poté domluvili na všech důležitých detailech. Výstava se uskutečnila v lednu 

roku 1969. [66] Peggy se tedy po delší době vypravila do New Yorku, aby se mohla 

zúčastnit vernisáže a večeře, uspořádané při této příležitosti. Zároveň se zde dohodla na 

                                                 
165 DEARBORN 2004, 356. 
166 Peggy se později snažila věnovat svým vnoučatům, ale paradoxně k nim nikdy nenašla alespon 
takovou lásku, kterou  měla k vlastní dceři Pegeen. 
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tom, že po její smrti přejde umělecká sbírka, kterou během života nashromáždila, do rukou 

nadace Solomona R. Guggenheima. Při rozhodování jí pomohli členové výboru, který měl 

spolurozhodovat o dění benátské kolekce. Byli jimi její syn Sinbad, Roloff Beny, Herbert 

Read, Vittorio Corrain, Bernard Reis a Peggy osobně. Jednou z podmínek však bylo, že 

sbírka nadále zůstane přístupná návštěvníkům v benátském paláci Venier dei Leoni. 

Messer měl totiž se sbírkou jiné plány. Chtěl ji původně přemístit do Guggenheimova 

muzea v New Yorku, aby zde byla celá sbírka kompletní. Proti tomu se Peggy ohradila. 

Přesto se společně domluvili na všech detailech ohledně budoucího spravování sbírky. Poté 

Peggy odjela znovu do Benátek. Smlouvy, týkající se posmrtného fungování 

Guggenheimova muzea v Benátkách, nabyly právní platnosti roku 1976. 

5.5 Sedmdesátá léta 

Roku 1974 Peggy poznala muže, kterého zasvětila do celého chodu muzea 

v Benátkách. Byl jím Angličan Philip Rylands.[67] Ten v té době dokončoval svoji 

doktorandskou práci na téma malíře Palmy Vecchia. Rylands se s Peggy velice sblížil. Ta 

se brzy rozhodla, že to bude právě on, kdo bude po její smrti zastávat místo ředitele 

Guggenheimova muzea v Benátkách. Rylands působí jako ředitel dodnes, po třiceti letech, 

které uplynuly od Peggyiny smrti.  

V roce 1975 uspořádalo muzeum Louvre další z putovních výstav, které měly za 

úkol přiblížit Peggyinu sbírku. V době, kdy žila v Benátkách, se tento typ výstavy, stal 

jistou tradicí. Tentokrát se konala v prostorách Oranžérie. Byly zde představeny téměř dvě 

třetiny z celé sbírky.  

Peggy již však neměla mnoho sil, aby se mohla zabývat prací ve vlastní galerii. Od 

začátku sedmdesátých let ji pronásledovaly vleklé zdravotní problémy. Potýkala se 

s psychickými problémy, revmatismem a vysokým krevním tlakem. Stručně řečeno se u ní 

projevovaly stařecké komplikace a následky bouřlivého životního stylu.  

Na konci roku 1979 si zlomila nohu v krčku poté, co se snažila nastoupit do 

gondoly. Byla také již jedinou Benátčankou, která soukromou loďku vlastnila. 

Pravděpodobně se tohoto privilegia nechtěla až do své smrti vzdát. Po neúspěšné léčbě 

byla převezena do Padovy, aby zde podstoupila operaci nohy. Té se však již nedočkala. 

Peggy Guggenheimová zemřela 23. prosince 1979 v necelých osmdesáti letech. [68] 
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6.  Po Peggy Guggenheimové 
Několik dní po její smrti přijel do Benátek Tom Messer. Jeho úkolem bylo zajistit 

následné fungování Guggenheimova muzea v Benátkách. Postupně začal s nenásilnou 

proměnou domova Peggy na muzeum.[69] Prostor uspořádal tak, aby zde mohla být 

provedena instalace velké části její umělecké sbírky. Zároveň se sešel se stávajícím 

sekretářem Peggy Guggenheimové, Philipem Rylandsem, aby mu zde nabídl místo 

hlavního kurátora. Po odjezdu Messera nazpátek do Spojených států bylo právě zásluhou 

Rylandse, že dal celou sbírku do pořádku a připravil ji tak na oficiální otevření. To 

proběhlo v dubnu 1980, čtyři měsíce od Peggyiny smrti.  

Guggenheimovo muzeum, jak jsem ho sama měla příležitost poznat, dnes slouží 

jako muzeum se stálou expozicí. Ta je umístěna v paláci Venier dei Leoni, tedy ve stejném 

místě, kde Peggy strávila posledních třicet let svého živoa. Jednotlivé místnosti se 

proměnily v čistě galerijní prostor. V bývalé uvítací hale je zavěšen slavný Calderův 

mobil, který zahajuje celou expozici.167 [70] Dále je tu místnost věnována surrealismu, 

kubismu, futurismu, metafyzické malbě, pařížské škole, Pegeen, abstraktnímu 

expresionismu. Na terase je umístěna provokativní socha jezdce, italského umělce Marina 

Mariniho.168[71] Peggy ho sem sama umístila již během svého života. Zajímavé však je, že 

tato socha se nachází na druhém břehu od benátské církevní instituce.  

Mimo stálou expozici, která byla vytvořena za života Peggy Guggenheimové, se 

v muzeu nacházejí dlouhodobě vypůjčená díla ze soukromých sbírek. Jsou to sbírka 

Gianniho Mattioliho [72] a manželů Patsy a Raymonda Nasherových. [73] 

Roku 1997 bylo dlouhodobě vypůjčeno dvacet šest děl ze známé sbírky již výše 

zmíněného Mattioliho. Mattioli se na začátku dvacátých let pohyboval v okruhu 

futuristických umělců z uskupení Fortunato Desperato. Zde poznal jednoho z hlavních 

umělců tohoto proudu Filippa Tommasa Marinettiho. Kromě něho se však celý život velmi 

zajímal o umění Umberta Boccioniho. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let se spolu se 

svojí sestřenicí Fernandou Wittgensovou podílel na chodu milánského muzea, Brery. Ve 

stejné době vytvářel i svou sbírku moderního italského umění. V muzeu Peggy 

Guggenheimové v Benátkách dnes můžeme z této sbírky vidět díla Boccioniho, Carry, 

                                                 
167 Mobil Alexandra Caldera Arc if Petals z roku 1941 se nachází v uvítací hale muzea Peggy 
Guggenheimové v Benátkách. 
168 Marino Marini ( 1901 – 1980 ) byl italský sochař. Mimo jiných prací je znám svými jezdeckými 
sochami, které vytvářel po celý svůj život. Mariniho práce jsou dnes převážně ve Florencii, kde se 
v bývalém kostele San Pancrazio nachází jeho muzeum.  
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Bally, Severiniho, Sironiho, Sofficiho, Rosaia a Depera. Dále jsou ve sbírce zastoupeny 

raná díla Morandiho, či portrét od Modiglianiho. 

Ve venkovních prostorech jsou mimo díla ze stálé expozice ( Arp, Duchamp-

Villon, Ernst, Flanagan, Giacometti, Gilardi, Goldsworthy, Holzer, Marini, Minguzzi, 

Mirko, Merz, Moore, Ono, Paladino, Richier, Takis), vypůjčené artefakty od sběratelů 

moderních skulptur Patsy a Raymonda Nasherových. Mezi umělce, kteří jsou umístěny 

v Benátkách, patří Calder, Graham, Hamak, Marini, Plessi a Smith.   

Naproti paláci je další, nová budova, zde se nacházejí galerijní prostory, kavárna a 

knihkupectví. [74] Právě v prostorech nové galerie probíhají krátkodobé výstavy. 

V minulosti byly často věnovány umělcům, kteří se nacházejí ve sbírkách nadace 

Solomona R. Guggenheima. Mimo tyto umělce se zde však objevují i výstavy současných  

italských malířů, či sochařů.  

Ve sklepních prostorech se potom nalézá knihovna této instituce, kde si lze 

v archivech vyhledat informace o Peggy, rodině Guggenheimových, galeriích, výstavách, 

či monografické knihy samotných umělců. 

Přesto, že uběhlo mnoho let od smrti Peggy Guggenheimové, pocit z tohoto 

prostoru je poněkud zvláštní. Z osobní zkušenosti mohu říci, že vstoupit na zahradu tohoto 

muzea, pro mne bylo jako vstoupit na cizí trávník a čekat, zda mne majitelka pustí dále. 

Peggy tu dodnes žije. Nejenom kvůli tomu, že se na vás v různých modních kreacích dívá 

z  plakátů a knih v místním knihkupectví. Je to spíše z toho důvodu, že se jí podařilo 

vytvořit velmi osobní sbírku, která se podobá málokteré jiné.  

Odkaz jejího života je tu doopravdy cítit.  
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Závěr 
Ráda bych zde zhodnotila svou vlastní práci nad osobností Peggy Guggenheimové. 

Na začátku psaní jsem si dala za cíl, zjistit co možná nejvíce o jejím životě. Zároveň bylo 

mým záměrem, aby tato práce nebyla čistě životopisná, i když nepopírám, že je napsána na 

tomto základě. Cílem však bylo přiblížit život mecenášky a dobu, ve které ho prožila- 

seznámení s uměleckým světem, začátky sběratelství, zakládání galerií. Souvislosti, které 

provázely její život. Z toho důvodu jsem se snažila zjistit téměř vše o každém roce jejího 

života, abych si mohla vytvořit kompletní a ucelený obraz.  

Přiznám se, že na položenou otázku, kterou jsem si sama sobě dala v úvodu, dosud 

neznám odpověd. Jaká vlastně byla Peggy Guggenheimová? Nevím. Jen mám pocit, zě o 

Peggy hodně vypovídá její vlastní autobiografie Out of This Century. V ní se dozvíte 

opravdu mnoho důležitých momentů z jejího života. I přes skutečnost, že dějová linka této 

knihy je založena na zážitcích, které měla snad se všemi muži ve svém okolí. Jsou to však 

její vlastní zážitky. Mnohokrát jsem během psaní nad Peggy nechápavě kroutila hlavou, 

neměla jsem ji ráda, často jsem se smála, ale ještě častěji mi jí bylo líto. Thomas Messer 

v dokumentu, který před lety natáčel pro Českou televizi, podotkl, že Peggy byla velmi 

provokativní. Mám pocit, že tím vystihl její hlavní charakterový rys. Provokativní, 

otevřená, arogantní, smutná, málokdy přátelská. Musím říct, že mne mrzí, že jsem během 

své diplomové práce nemohla potkat Thomase Messera, aby mi o ní řekl více. Každopádně 

Peggy byla postavou, která ve mně vyvolávala mnoho emocí. Tento fakt se zčásti otiskl i 

do samotné diplomové práce, neboť její život byl, at už v pozitivním, či negativním smyslu 

pro mne fascinující. 

Co se týče přínosu Peggy Guggenheimové pro svět umění, nelze o něm 

pochybovat. Otázkou však zůstává, jestli cesta k jejímu sběratelství a galerijní práci byla 

opravdu touhou a životním snem, či vyústěním nudy, která ji během života často 

pronásledovala. I zde je odpověd poměrně těžká. Peggy měla dostatek financí na to, aby 

mohla v podstatě dělat cokoliv, co si usmyslela. Zároveň nelze pochybovat o tom, že 

umění samotné ji jistě přitahovalo. Ptát se tedy, co by dělala ve svém životě za práci, 

kdyby neměla na začátku velké bohatství, není na místě. Taková otázka je dle mého mínění 

zbytečná. Náhody někdy přinesou velké věci. Důležité je, že jako mecenáška pomohla a 

objevila mnoho umělců. 

Sama jako důležitou vidím její sbírku surrealistického umění, které sbírala po celý 

život. Význam je v jejím složení a ucelenosti. Surrealismus lze považovat za Peggyinu 
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opravdovou vášen. Bylo to hnutí, které nesmírně obdivovala, a ke kterému, téměř jako k 

jedinému, našla opravdový vztah. Pomoc surrealistickým umělcům během druhé světové 

války nelze opomenout. V neposlední řadě je to její podpora, kterou jim poskytla poté, co 

se mnoho z nich ocitlo v emigraci ve Spojených státech amerických. 

Ve své newyorské galerii Art of This Century se Peggy zasloužila o to, že 

americkým umělcům ukázala práce z jiného kontinentu. Bylo to dáno tím, že sama 

k Evropě cítila silné vazby. Tímto aktem se ji podařilo propojit a zároveň obohatit oba tyto 

světy. Američanům otevřela nové dimenze pro jejich práci. Pod vlivem evropského 

surrealismu se jejich tvorba proměňovala, a nakonec vyústila ve vznik newyorské školy a 

abstraktního expresionismu. Právě výstavy umělců z řad tohoto hnutí jsou další Peggyinou 

devizou na uměleckém poli. Snažila se zviditelnit dosud neznámé umělce, ve které vždy 

vkládala velké naděje. Jako málokterá galeristka otevřela své dveře neznámých mladým 

umělcům a dala jim tak šanci, proniknout do uměleckého světa. 

Podporování Jacksona Pollocka je v Peggyině životě samostatnou kapitolou. Byla 

to právě ona, která ho vzala pod křídla své galerie a následně ho finančně podporovala. I 

kdyby Peggy nic jiného ve svém životě neudělala, její spojení s Jaksonem Pollockem by 

stačilo pro to, aby se o ní mluvilo jako o mecenášce umění. Myslím, jsou to však čistě mé 

osobní spekulace, že Pollock by bez Peggy nevytvořil tak velké dílo, které má dnes 

možnost obdivovat miliony lidí po celém světě.  

Její newyorské působení lze označit jako stěžejní ve smyslu nového přínosu do 

uměleckého světa.  Samozřejmně, že nebyla jedinou galeristkou, která v New Yorku 

působila. Byla tu Betty Parsonsová, Sideny Janis a mnoho dalších. Roli sehrála náhoda 

uměleckého směru. Peggy se ve správnou dobu ocitla na správném místě, přímo u zrodu 

nového umění. Je však důležité, že i přes lehkou averzi k abstraktnímu expresionismu se 

mu opravdu dobře a dlouhodobě věnovala.  

Život v Benátkách patřil mezi její další životní etapu. Významným Peggyiným 

rozhodnutím bylo, že svou sbírku přemístila do Itálie, kde do té doby nebylo americké 

umění známé. Vzhledem k tomu, že brzy otevřela svůj palác veřejnosti a organizovala zde 

různé výstavy, rozšiřovala o něm povědomí. Zároveň oživila italské Bienále, kterého se 

pravidelně účastnila.  

Ať už byla Peggy Guggenheimová jakákoliv, byla podle mě nesmírně důležitá 

v tom, že svět umění více otevřela veřejnosti.  
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Vzhledem k tomu, že v českém jazyce nevyšla jediná publikace o životě Peggy 

Guggenheimové, věřím, že má diplomová práce bude nápomocná těm, kdo se o Peggy 

budou chtít dozvědět více. V tomto směru vidím její hlavní přínos.  
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