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Abstract 
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce Francouzské výtvarné um�ní v mezivále�ném �eskoslovensku  

a jeho ohlas je p�edevším dokumentace prezentování francouzského výtvarného um�ní 

v Praze v letech 1918 – 1938 prost�ednictvím výstav a následné zhodnocení jeho vlivu 

v kontextu �eského um�ní. Zabývat se budu problematikou vnímání francouzského um�ní 

�eskými um�lci a teoretiky d�jin um�ní, a to zvlášt� z hlediska francouzsky orientovaného 

výstavního provozu Spolku výtvarných um�lc� Mánes a dalších institucí a galerií. 

Nicmén� nem�žu se vyhnout ani obecné sumarizaci p�edvále�ného kulturního života. 

Zám�r p�edkládané práce je realizován na základ� heuristického studia archivních 

materiál�, kterými jsou p�edevším katalogy výstav, dobový tisk a periodika (recenze 

výstav) a dobové odborné publikace v�nované tématu francouzského um�ní. Hlavní 

snahou této práce je pokus o vý�et, zhodnocení a zpracování výstav francouzského 

výtvarného um�ní, které se konaly v Praze ve sledovaném období.  

 

Ve své práci sleduji také spoluú�ast �eských um�lc�, kte�í �asto aktivn� p�isp�li, 

p�edevším zprost�edkováním kontakt� s francouzským prost�edím, k zorganizování výstav 

francouzského um�ní v �eskoslovensku. Mezi hlavní �eské um�lce reagující na 

francouzské um�lecké a kulturní d�ní pat�ili nap�íklad Josef Šíma, Josef �apek, Rudolf 

Kremli�ka, Adolf Hoffmeister nebo František Muzika. Um�lc�, kte�í se v mezivále�né 

dob� nadšen� zajímali o francouzské moderní um�ní, bylo však mnohem více.  

 

Práce neopomíjí ani mimo�ádný p�ínos mnoha p�edstavitel� kulturního života k osv�t�  

a širšímu mezinárodnímu rozhledu. Obecná snaha seznámit �eskou ve�ejnost s prvky 

francouzské kultury byla realizována nejen prost�ednictvím kulturních a um�leckých 

periodik, ale také díky p�ednáškové �innosti francouzských um�lc� u nás �i vydáváním 

knih o francouzském um�ní atd. Aktuální dobové tendence z Francie se k nám dostávaly 

zejména díky aktivit� Spolku výtvarných um�lc� Mánes. Krom� této oficiální 

reprezentativní �innosti Mánesa, také menší soukromé galerie a um�lecké spolky 

významn� p�ispívaly svým prestižním a ambiciózním výstavním programem 

k prohloubení �esko-francouzské kulturní vým�ny. Mezi hlavní p�edstavitele této sféry 

osvícených osobností pat�ili nap�íklad nakladatel Otakar Štorch-Marien nebo galerista 

Hugo Feigl, kte�í prosperovali zejména ve t�icátých letech. 
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Výstavy francouzského um�ní v mezivále�né Praze se staly významnou sou�ástí 

um�leckého provozu první republiky. Ve své práci se snažím zodpov�d�t otázky, jak byly 

tyto výstavy po�ádány, kdo býval zpravidla jejich hlavním organizátorem, kdo a jak se 

podílel na jejich vzniku, jaká byla jejich výsledná podoba. �áste�nou odpov�dí mi byly 

dobové výstavní katalogy, bohužel jsou �asto malého rozsahu a svým formátem 

p�ipomínají spíše doprovodný leták a v�tšinou postrádají reprodukce vystavených d�l, což 

velmi znesnadnilo moji práci. Jelikož tento materiál sloužil zejména propaga�ním ú�el�m, 

je nutné k n�mu p�istupovat velmi kriticky. Nicmén� ve výstavních katalozích je v�tšinou 

uveden tzv. protektor výstavy, jímž byl mnohdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který 

poskytoval oficiální záštitu nad konanou akcí. �estný a výkonný výbor byl odpov�dný za 

výb�r a skladbu d�l, mezi jeho �leny byly �asto um�lci a historici um�ní, kte�í 

reprezentovali po�ádající spolek. V p�ípad� SVU Mánes to byl nap�íklad Vincenc Beneš, 

Otakar Novotný, Emil Filla, Josef Go�ár, Vincenc Kramá�, Václav Vilém Štech, Václav 

Nebeský. Ti všichni byli odpov�dní za p�ípravu výstavy, text� do katalogu, propagaci  

a v mnohém tak plnili funkci dnešního kurátora. 

 

P�edtím než se v práci dostávám k samotným výstavám francouzského um�ní, bylo nutné 

nazna�it p�edpoklady frankofilní orientace �eského prost�edí. Zvlášt� po roce 1848 byla 

Francie v �eském germanofobním prost�edí stále více vnímána nejen jako kulturní  

a politický vzor, ale i p�ípadný spojenec. V p�íslušné kapitole jsou p�iblíženy první cesty 

�eských um�lc� do Francie, které probíhaly od poloviny 19. století. Když došlo po 

skon�ení první sv�tové války k novému ustanovení evropských pom�r�, Francie podpo�ila 

vznik �eskoslovenské republiky. První republika a její frankofilní orientace, 

manifestovaná státním nákupem francouzského um�ní 19. a 20. století v roce 1923, je 

p�edm�tem další kapitoly této práce. Následuje kapitola p�edstavující jednotlivá centra 

prezentující francouzské um�ní v Praze prost�ednictvím výstav nebo �lánk� a reprodukcí 

ve svých spolkových periodikách. Mezi vybrané organizace, kterým jsem se v�novala, 

pat�í Francouzský institut v Praze, Galerie Evropa, Galerie Hugo Feigla, Spolek 

výtvarných um�lc� Mánes, Krasoumná jednota pro �echy a Um�lecká beseda. Pro sv�j 

mimo�ádný význam byla za�azena také vydavatelská a výstavní �innost Otakara Štorch-

Mariena, díky n�muž byl navázán kontakt s mnoha francouzskými výtvarnými kritiky  



 12 

a spisovateli (Elie Faure, André Delons, Philippe Soupault). Poslední kapitola práce 

shromáždila n�které p�íklady recepce francouzského vlivu v díle vybraných �eských 

um�lc� (Josef Šíma, Rudolf Kremli�ka, Adolf Hoffmeister, Jind�ich Štýrský, Toyen).   

 

P�ehled pramen� a odborné literatury 
 

�eskoslovenská republika v mezivále�ném období vzkvétala nejen, co se týká kultury  

a um�ní, ale také z hlediska hospodá�ského a politického. Období rozkv�tu a zlatého v�ku 

bylo vždy st�edem zájmu ve�ejnosti i odborník�. I to je jedním z d�vod�, pro� mnoho 

badatel� zam��ilo svou pozornost k objasn�ní p�í�in rozkv�tu um�leckého, kulturního  

a literárního života první republiky.  

 

Nepostradatelným zdrojem pro tuto práci byly autentické dobové materiály. Pat�í sem 

studie, �lánky a kritiky v odborných um�leckých periodikách, recenze výstav, výstavní 

katalogy atd. Z dobových periodik jsem �erpala p�edevším ze spolkových �asopis�, 

jakými byly Volné sm�ry, Život, dále z Rozprav Aventina, Musaionu a dobového denního 

tisku Lidových novin a Národních list�. Dobové výstavní katalogy mají ovšem zcela jinou 

podobu než ty, na které jsme zvyklí dnes. �asto zabírají pouze dv� strany rozsahu  

a uvád�né informace u jednotlivých d�l jsou pro dnešního badatele nedosta�ující. Chybí 

nap�íklad datace, rozm�ry �i provenience a v mnoha p�ípadech hlavn� reprodukce podle 

níž by bylo možné dílo identifikovat a dohledat. D�ležité pro poznání zákulisních jednání 

kulturní politiky p�i organizaci výstav �i jiných kulturních akcích je korespondence 

jednotlivých organizátor�, um�lc�, výtvarných kritik� a teoretik�, ale i politických  

a vládních p�edstavitel�. V�tšina této korespondence se nachází v Literárním archivu 

Památníku národního písemnictví nebo v archivu Národní galerie.    

 

Fundovaným zdrojem, který poskytuje nejkomplexn�jší informace o jednotlivých �eských 

um�lcích, jsou jejich monografie od p�edních �eských historik� um�ní. V sou�asné dob� 

jich vyšlo v rychlém sledu hned n�kolik. Jedná se nap�íklad o monografii Emila Filly,2 

Rudolfa Kremli�ky,3 Jind�icha Štýrského,4 Adolfa Hoffmeistera.5 Ze starších prací je to 

                                                
2 LAHODA 2007. 
3 SRP 2006a.  
4 BYDŽOVSKÁ/SRP 2007.  
5 SRP 2004. 
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nap�íklad monografie Josefa Šímy.6 Jednou ze základních publikací p�i zpracovávání této 

práce mi byla také �ada akademických D�jin �eského výtvarného um�ní.7 Nejnov�jším 

dílem v�nujícím zna�nou pozornost výstavám francouzského um�ní v letech 1900 – 1939 

je kniha Francouzské moderní um�ní a �eská politika v letech 1900 – 1939 Nikolaje 

Savického.8 Autor zkoumá zvlášt� fenomén státních nákup� francouzského moderního 

um�ní z t�chto výstav, který vedl k vytvo�ení dnešní jedine�né francouzské sbírky 

Národní galerie v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 ŠMEJKAL 1988.  
7 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998a, 
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b.  
8 SAVICKÝ 2011.  
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1. P�edpoklady frankofilní orientace �eského prost�edí 
 

Od druhé poloviny 19. století, jmenovit� od údobí Bachova absolutismu, byla patrná 

zvýšená snaha Habsburk� o utužení víde�ského centralismu a rozší�ení jeho vlivu. 

Z um�leckého hlediska byla d�sledkem této situace orientace oficiálních kruh� 

k víde�skému akademismu, tradicionalismu a konservatismu, který p�etrvával 

v požadavcích na um�leckou tvorbu. V d�sledku toho mnoho �eských um�lc�  

a p�edstavitel� kulturního i politického života poci�ovalo pot�ebu sebeur�ení  

a sebeuv�dom�ní v mnohonárodnostním složení konstitu�ní monarchie. Politické pom�ry 

se odrážely také v um�lecké oblasti, kde docházelo k dogmatickému vymezení 

um�leckých program� striktní akademickou doktrínou, pod níž um�lci �asto ztráceli 

možnost být v pravém slova smyslu tv�r�í.  

 
Následn� mnohé z nejvýrazn�jších �eských um�leckých osobností tíhli k evropským 

vzor�m, a to obzvlášt� k Francii, jako vrcholu soudobého um�leckého sv�ta, který oplýval 

koncentrací um�lecké kreativity. Je známo, že p�edevším Francie hrála v období            

19. století formotvornou a v�d�í úlohu ve vývoji evropského výtvarného um�ní. Pro �eské 

prost�edí, které se tehdy za�alo namáhav� vyma�ovat z dusivého provincionalismu, byla 

nesmírn� p�itažlivým centrem práv� Pa�íž poslední �tvrtiny 19. století - centrem 

otevírajícím prostor nekone�né tv�r�í inspiraci.9  

Logickým d�sledkem této orientace byla nutnost odjet do Francie a �erpat poznání             

a inspraci p�ímo u zdroje. K tomuto záv�ru dosp�lo mnoho �eských um�lc� již 

v padesátých a šedesátých letech 19. století, kdy prob�hla vlna jejich výprav do Francie. 

Ve své podstat� to byl postup velmi tradi�ní, vždy� již od st�edov�ké um�lecké praxe 

tovaryši podnikali tzv. tovaryšskou cestu, b�hem níž se m�li zdokonalit, získat inspiraci, 

vzory kompozi�ních nám�t� atd. �eské um�ní se tak za�alo pomalu odklán�t od 

zavedených um�leckých norem poplatných oficiálním požadavk�m. V 19. století mnoho 

�eských um�lc� považovalo za obdobný zp�sob poznání a rozvoje um�lecké osobnosti 

práv� cestu do Francie. 

 

                                                
9 MŽYKOVÁ 2000, 9-12.  
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1.1 Cesty �eských um�lc� do Francie ve druhé polovin� 19. století 
 

Mezi prvními um�lci, kte�í odjeli poznávat francouzské um�ní p�ímo do Francie již  

v pr�b�hu padesátých a šedesátých let 19. století, byli Jaroslav �ermák [1], Sob�slav 

Hippolyt Pinkas, Karel Purkyn�, Karel Jav�rek nebo Viktor Barvitius. N�kte�í z nich 

sm��ovali do ateliéru Thomase Couturea, který byl uznávaným francouzským 

akademikem, u�itelem Maneta, Milleta a Puvise de Chavannese, u n�hož si cenili zejména 

zp�sobu pojetí práce s barvou a kompozicí.  

 

Tito malí�i se po návratu do �ech stali hlavními p�edstaviteli �eského realismu po vzoru 

Gustava Courbeta, který byl na základ� vystavení svých obraz� na pa�ížské Sv�tové 

výstav� v roce 1855 považován za v�d�í osobnost realismu. Z této generace um�lc� byl 

bezpochyby oficiáln� nejúsp�šn�jší Václav Brožík, který se více než realistické malb� 

žánru �i zátiší v�noval dobov� oblíbené historické malb� v intencích francouzského 

akademického realismu. Mimo�ádného uznání se mu dostalo i ve Francii, když byl v roce 

1896 jako jediný �ech zvolen �lenem Institutu francouzské Akademie. O rok pozd�ji byl 

císa�em Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu.10 

 

�eští um�lci ve Francii vytvo�ili jakousi malou národní kolonii, jejímž úto�išt�m se stal 

ateliér Vojt�cha Hynaise, který žil v Pa�íži v letech 1878 – 1893. Hynais takto podporoval 

nap�íklad Antonína Chittussiho, Lu�ka Marolda a Josefa Ma�atku. Dominantní osobností 

se stal Alfons Mucha, který m�l v Pa�íži ateliér v rue de la Grande Chaumière, pozd�ji 

v rue Val-de-Grâce. Jedním z d�vod� této um�lecké pospolitosti bylo špatné finan�ní 

zajišt�ní, kterému museli um�lci v Pa�íži �elit.  

 

V devadesátých letech 19. století již v Pa�íži existovala velmi aktivní skupina �eských 

um�lc�, kte�í soustavn� udržovali kontakt s pražským prost�edím.11 K této tradici se vrátili 

�eští um�lci v období první republiky, kdy zprodst�edkování kontakt� s francouzským 

prost�edím stálo vícemén� na malém po�tu �eských um�lc�, kte�í v Pa�íži n�jakou dobu 

žili a již se zde naturalizovali. Byli to zejména Josef Šíma, František Kupka, Georges 

Kars, básník Richard Weiner, ale i teoretik Václav Nebeský, kte�í významn� pomáhali p�i 

organizování výstav, zvlášt� zajiš�ování záp�j�ek francouzského um�ní.  
                                                

10 MŽYKOVÁ 2000, 581-582. 
11 KLEINER 2003, 10. 
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1.2 Po�átky vlivu francouzského um�ní ve druhé polovin� 19. století 
 

Již v roce 1870 Krasoumná jednota uspo�ádala v Praze první velkou výstavu 

francouzského um�ní, která podnítila zájem o soudobé francouzské mistry a kde bylo 

p�edstaveno t�icet sedm obraz�, které francouzská vláda koupila na pa�ížských 

Salonech.12 Jednalo se tedy o spíše oficiální um�ní. Této události v�nuje pozornost  

i Roman Prahl, když �íká: „První ve�ejné vyjád�ení �eského stanoviska v��i 

francouzskému um�ní spadá do roku 1870, kdy se konala výstava Francouz� a je shledána 

ur�itá spojitost s postojem Jaroslava �ermáka, který se p�iklání k sou�asnému pa�ížskému 

um�ní. Tento názor formuloval již v 70. letech Miroslav Tyrš, který se v polovin� 80. let 

stal hlavním teoretikem �eského um�ní.“13 Práv� díky �eským um�lc�m, kte�í p�sobili ve 

Francii, se francouzské um�ní snadn�ji dostávalo do Prahy a získávalo si také �eské 

výtvarné kritiky, jejichž pozornost se obracela k pa�ížskému prost�edí s odkazem na �eské 

um�lce zde žijící a tvo�ící.  

 

To vše bylo velmi d�ležité pro p�ijetí francouzského vzoru a následný rozvoj �esko-

francouzských vztah� a kulturní vým�ny. Fakt, že francouzskému um�ní v�novali 

výtvarní kritici stále v�tší pozornost, dokazují jejich �lánky, studie a recenze, které se 

neustále snažily informovat o aktuálním evropském um�leckém d�ní. �asopisy Zlatá 

Praha, Sv�tozor nebo Lumír pravideln� publikovaly reprodukce d�l francouzského um�ní. 

Tento, pro �eské prost�edí specifický trend, reflektoval v roce 1923 i František Žákavec: 

„Žádostiv�ji než jiné národy hled�li jsme k národu katedrál, k národu Ingra a Delacroix, 

k národu Courbeta a Maneta, Rude a Rodina, protože pudov� jsme cítili v tom p�ilnutí 

ochranu p�ed Vídní a Berlínem.“14 Osv�tluje nám tedy i jeden z d�vod� této tendence, 

kterým v po�átcích byla snaha odpoutat se od habsburské monarchie, když ne oficiáln�, 

tak alespo� názorov�. Další p�í�inou byly nevyhovující a svazující požadavky kladené na 

um�leckou tvorbu, tzv. víde�ský akademismus omezoval tv�r�í svobodu svým 

dogmatickým uznáváním pouze tradi�ního zp�sobu malby a výb�ru nám�t�.     

 

                                                
12 MŽYKOVÁ 2000, 66. 
13 „La première formulation publique du point de vue tchèque sur l’art français date de 1870, année de 
l’exposition des Français, et se trouve associée à la position occupée par Jaroslav �ermák dans l’art 
parisien de l’époque. L’opinion tchèque fut formulée par Miroslav Tyrš, principal arbitre de l’art national 
depuis le milieu des années 1870 jusqu‘à la moitié des années 1880.“ PRAHL 2006, 94. 
14 Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 13-14.   
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Také Sv�tová výstava ve Vídni v roce 1873 p�edstavovala velkou p�íležitost blíže se 

seznámit s kolekcí d�l francouzských um�lc�. �eští um�lci byli zaujati p�edn� 

reprezentativními díly Eugèna Delacroixa [2], malí�� barbizonské školy, z nichž vynikal 

Camille Corot, dále díly Gustava Courbeta, Edouarda Maneta a dalších.15  

 

Všechny tyto podn�ty a události vyústily v roce 1887 v ustanovení Spolku výtvarných 

um�lc� Mánes, který se od svého po�átku zajímal o zahrani�ní um�ní, nejprve hlavn�  

o impresionismus a symbolismus. O d�ní ve sv�t� informoval František Xaver Šalda 

v nov� založených um�leckých periodikách: Moderní revue (1894)16 a Volných sm�rech 

(1896),17 kde bývala také �asto reprodukována mnohá díla francouzských um�lc�.18 

V polovin� devadesátých let 19. století p�icházely vlivy z evropských zemí stále více 

prost�ednictvím zpráv, kritik a recenzí v odborných periodikách. Blíže bylo p�edstaveno 

nap�íklad dílo Puvise de Chavannes,19 Odilona Redona, Gustave Moreaua, Paula 

Gauguina, ale i Paula Signaca.20  

 

V t�chto um�leckých �asopisech byly sledovány také názory a teorie francouzských 

um�leckých kritik�. N�které jejich studie, stat� �i alespo� jejich �ásti byly ve Volných 

sm�rech publikovány. Jednalo se nap�íklad o pravidelnou rubriku Z um�leckých kritik 

 J. K. Huysmanse, ve které redakto�i vyzdvihovali a citovali Huysmansovy bystré kritiky 

z knih L’Art moderne a Certains, ozna�ené p�ekladatelem t�chto kritik F. X. Šaldou za 

                                                
15 MŽYKOVÁ 2000, 22-25. 
16 Zdrojem pro další studium o této um�lecké reveu je monografie Moderní revue 1894 – 1925 od autor� 
Otto M. Urbana a Lukáše Merhauta z roku 1995. Viz URBAN/MERHAUT 1995.  
17 O Volných sm�rech byla vydána také monografická publikace. Viz PRAHL/BYDŽOVSKÁ 1993.  
18 Jedná se nap�íklad o Degasovy malby Žena v lázni, Kavárna na boulevardu Montmartre, Tane�nice, 
Tane�nice na scén� (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 100-103), Manet�v obraz V �lunu, Podobizna, 
V restaurantu (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 104-105), karikatury Henriho Monniera (Volné sm�ry, 4. 
ro�ník, 1900, 213) Daumierovy karikatury H. Monnier v roli Jos. Prudhomma, Svoboda tisku, Robert 
Macaire, Obhájce, Krajiná�i p�i práci, Bertrand (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 212, 215, 218-220) a z 
karikatur Constantina Guyse Studie (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 216), Gavarniho Žehlí�ky, Žádné zprávy 
o 13. regimentu, Z cyklu Par ci - Par la, Co že se nejvíc zm�nilo v Pa�íži od p�tadvaceti let? …Pa�ížanky! 
(Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 214, 216-217), Féliciena Ropse Ma fille … Monsieur Cabanel (Volné sm�ry, 
4. ro�ník, 1900, 221-222), J.L. Forain�v Návrh v�jí�e pro ženu soudního vykonavatele, Ná�rtky (Volné 
sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 223-225), Steinlen: Z ulice, Typ z Montmartru. Bibi la Purée, Ilustrace k Monsieur, 
Madame et Bebé, Scény z ulice [3] (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 226-228), Léandre: Reinach, Vlastní 
podobizna, Clémenceau, E. Zola, Rotschild [4] (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 229, 231-233), Josot: 
Ilustrace k Heineov� básni „Krysy“ (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 230), Caran d’Ache: Z cyklu K�� 
tenorista – interview, Ze závod� ve Starém �ecku, Rodina muzikant� (Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 234-
235), A. Willette: Irsko, Bože, kterého jsem tak dlouho vzývala … byl byste Angli�anem?, Mimi Pinson, 
Pierrot kreslí�em, Flore au square. Dans le bassin de l’empereur! Eh ben quoi! On fait sa Léda (Volné 
sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 236-237). 
19 METLICE 1898, 95-99.  
20 Volné sm�ry, 3. ro�ník, 1899, 406-407. Paul Signac bude mít samostatnou výstavu v Praze v roce 1924. 
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„vášnivé výpady temperamentního bojovníka“.21 �eské publikum se tak mimo jiné mohlo 

seznámit s recenzí pa�ížského salonu z roku 1879, kde psal o Manetov� obrazu V �lunu:22 

„[…] jedna z hlavních chyb sou�asných krajiná�� [je], že p�ijdou p�ed �eku s hotovou už 

nap�ed formulkou neuvedou ji, nebe, které se v ní odráží, b�ehy, které ji vroubí, hodinu  

a ro�ní �as v okamžik, kdy ji malují, v nutný souzvuk, který je v p�írod� vždycky. P. Manet 

nepodléhal, chvála bohu, t�m p�edsudk�m nikdy, které se tak pitomn� ve školách udržují. 

On maluje, zkracuje ji, p�írodu, jaká je a jak ji vidí. […] To jsou obrazy, jakých bohužel! 

najdeme málo v tomto nudném Salonu!“23 Vysokou kvalitu úrovn� Volných sm�r� 

oce�oval i francouzský kritik Camille Mauclair, a dokonce je p�irovnával k obdobným 

francouzským um�leckým revue.24  

 

�eské um�lecké prost�edí se ve druhé polovin� 19. století formulovalo také  

v souvislostech francouzské filozofie. Po úmrtí Hippolyta Adolpha Taina byly v roce 1893 

vydány jeho stat� v �eských periodikách a jeho myšlenky a teorie byly diskutovány 

v kontextu pozitivismu a naturalismu.25 Postupem �asu ovšem docházelo v Evrop� i u nás 

ke krizi pozitivistického myšlení. Sv�t se stal i díky událostem první sv�tové války 

neuchopitelný pouze rozumem. V d�sledku toho v mezivále�né dob� p�evládal vliv 

filozofie Henriho Bergsona, který vyty�il mimo jiné pojem intuice. Tímto pojmem 

vysv�tluje d�ní v p�írod� a ve spole�nosti. Um�ní i filozofie mají k sob� blízko, nebo� 

vyv�rají z intuice.26 Okolo roku 1913 formuluje S. K. Neumann pomocí Bergsonových 

myšlenek ve svém díle novou koncepci básnického obrazu: „P�idržujíce se slov 

Bergsonových m�žeme �íci, že jest nutno, máme-li vyjád�it svou intuici symfonické jednoty 

všech v�cí, abychom r�znými obrazy, vzatými z odlišných obor� v�cí t�eba sebeprostších  

a p�sobících konvergentn�, sbíhav�, �ídili v�domí k bodu, kde lze zachytit naši intuici … 

p�edstavu v�cí a d�j� v jejich vnit�ní pravdivosti a souvislosti se životem.“27 Rozší�ené 

byly také unanimistické teorie o kolektivní duši a v�domí spisovatel� Georgese 

Duhamela, Julese Romainse a Charlese Vildraca.  

 

                                                
21 Z um�leckých kritik J. K. Huysmanse. In: Volné sm�ry, 1900, 4. ro�ník, 13. 
22 Reprodukováno: Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 104. 
23 Ze Salonu r. 1879. Modernost v um�ní. In: Volné sm�ry, 4. ro�ník, 1900, 18. 
24 „[Volné sm�ry] rivalise, pour l’excellence des reproductions et le choix d’une rédaction mi-française mi-
tchèque avec nos meilleurs périodiques similaires […].“ FABELOVÁ 2010, 247. 
25 MŽYKOVÁ 2000, 69. 
26 BERGSON 1993, 9.  
27 ŠMEJKAL 1996, 591. 
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Všemi t�mito podn�ty vyvolaná snaha o emancipaci �eského um�leckého prost�edí m�že 

být doložena mimo jiné poznámkami ve Volných sm�rech z roku 1897, které �tená�e 

informovaly o tom, že byly „na ja�e a v lét� letošního roku konány sch�ze um�lc� �eských 

za tou p�í�innou, aby o sv�tové výstav� v Pa�íži [v roce 1900] um�ní �eské vystaveno bylo 

ne jako podnes roztroušen� mezi ostatními pracemi um�lc� Rakouských, nýbrž jako 

samostatný oddíl v rámci um�ní celé �íše.“28 Na jednu stranu �eská um�lecká obec snila  

o svém osamostatn�ní od oficiálního p�íslušenství k Rakousku-Uhersku, ale na druhou 

stranu také necht�la stát zcela samostatn�. �eští um�lci si tedy vzali za vzor Francii, která 

v této dob� p�edstavovala nejvyšší metu um�leckých tendencí.  

 

1.3 Významné výstavy francouzského um�ní konané v Praze p�ed první 

sv�tovou válkou 
 

Již na sklonku nového tisíciletí se Praha stávala otev�enou aktuálním tendencím, které 

p�evládaly v oblasti nejkvalitn�jšího dobového výtvarného um�ní. Mladí um�lci ze spolku 

Mánes nadšen� p�ijímali tyto podn�ty a snažili se najít zp�sob, jak u nás co nejvíce 

p�iblížit zahrani�ní um�lecké d�ní a za�lenit se tak mezi nejmodern�jší evropské 

metropole. Realizaci t�chto myšlenek uskute�nili mimo jiné prost�ednictvím po�ádání 

výstav soudobého francouzského um�ní. Tato jejich �innost m�la velmi zásadní vliv na 

celou �eskou moderní výtvarnou kulturu. V�tšina výstav francouzského um�ní, které se 

v Praze uskute�nily p�ed první sv�tovou válkou, byla uspo�ádána pé�í Spolku výtvarných 

um�lc� Mánes. Všechny „mánesácké“ výstavy se konaly v pavilonu pod Kinského 

zahradou, který byl postaven v roce 1902 speciáln� u p�íležitosti výstavy Augusta Rodina 

podle návrhu Jana Kot�ry. Krom� toho se sporadicky a v nep�íliš rozsáhlém zastoupení 

objevovali n�kte�í francouzští um�lci nap�íklad na výro�ních výstavách Krasoumné 

jednoty.29 V opozici k SVU Mánes stála Skupina výtvarných um�lc�, která vznikla v roce 

1911 protestním vystoupením mladých um�lc� kuboexpresionistické generace 

                                                
28 S. 1897, 527. 
29 Nap�íklad na 68. výro�ní výstav� Krasoumné jednoty v Praze v roce 1907 byli mimo jiné zastoupeni 
Amèdèe Joyau, A. Berton, Albert Besnard, Georges Berger, Eugen Carrière, Couturier, Paul Helleu, Edgar 
Chanine, Fantin Latour, Toulouse Lautrec, Charles Lèandre, Lobel-Riche, Adolphe Monticelli, J. F. 
Raffaelli, Richard Ranft, Malo Renault, Roux-Champion, Joseph Victor, Félicien Rops, Paul Signac, Felix 
Valloton, Jean Veber, Jacques Villon. Katalog 68. výro�ní výstavy Krasoumné jednoty pro �echy v Praze. 
Praha 1907, 87-88. 
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z Mánesa.30 Tato skupina po�ádala své �lenské výstavy v Dom� um�lc� (Rudolfinum), 

kterých se �asto ú�astnili i zahrani�ní hosté. Díky jejich �innosti byl v Praze poprvé v roce 

1912 vystaven obraz Pabla Picassa.31  

V roce 1902 byly v Praze uspo�ádány hned t�i významné zahrani�ní výstavy. P�edn� to 

byla výstava d�l socha�e Augusta Rodina (kv�ten-�ervenec) [5a, 5b], dále p�ehlídka 

nazvaná Moderní francouzské um�ní (srpen-listopad) a výstava s názvem Francouzská 

grafika (listopad-prosinec). Nejen svou návšt�vností byla nejúsp�šn�jší retrospektivní 

výstava Augusta Rodina, kterou Mánes uspo�ádal i p�es to, že Rodin v této dob� podléhal 

v Pa�íži kritice.32 Citujme na tomto míst� dobovou kritiku odkrývající jaký význam pro 

budoucí vývoj nejen um�lc�, ale i ve�ejného publika, m�la tato výstava: „Výstava  

A. Rodina zna�í vpád do Prahy, nenadálý, ne�ekaný vpád do nep�ipraveného m�sta, vpád 

�ehosi cizího, neslýchaného, rozvi�ujícího. P�ed tímto �ímsi stojí v�tšina beze slov, 

zamlklá, zaražená, zbojácn�lá […] pr�m�rný Pražan, um�lecky zanedbaný, nete�ný, okem 

lenivý, zabo�ený do svých tit�rných klep� um�leckých […],“ psal K. B. Mádl do 

Národních list�.33 Již z této výpov�di m�žeme odvozovat, podle dobového cít�ní, jaký 

m�la výstava vliv na vkus �eského kulturního obecenstva. Po samotném otev�ení výstavy 

10. kv�tna 1902 následovala nanejvýš o�ekávaná událost – návšt�va Augusta Rodina 

v Praze, která se prom�nila v okázalou manifestaci �esko-francouzských styk�.34 Do 

katalogu výstavy p�isp�li F. X. Šalda35 a Stanislav Sucharda, který mimo jiné oce�uje  

i Rodinovy kresby a s tím spojený zp�sob vzniku jeho díla.36 Dále vyzdvihuje význam 

poznání Rodinova díla pro mladé um�lce: „A t�ší mne, že možno dnes celou tu sbírku 

kreseb Rodinových u�initi p�ístupnou mladým, pro um�ní zaníceným duším, a že jim tak 

dána p�íležitost poznati, jakým zp�sobem Rodin do studia pohybu se pono�il a z n�ho 

                                                
30 Vincenc Beneš, Emil Filla, Otakar Kubín, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Ladislav Šíma, Václav 
Špála, Vratislav H. Brunner, František Kysela, Zden�k Kratochvíl, Josef  Go�ár, Pavel Janák, Antonín 
Mat�j�ek. LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998a, 252.    
31 PETROVÁ 2003, 40. 
32 Byl kritizován p�edevším za své pojetí pomníku spisovatale Honoré de Balzaca, které bylo netradi�ní a 
originální. Tato socha se stala hlavním motivem pro plakát k pražské výstav�. MICHEL 2010, 181. 
33 MÁDL 1902, 2.   
34 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998a, 108. 
35 F. X. Šalda ve své známé stati Géniova mate�ština op�vuje Rodinovu velikost a genialitu a vyzdvihuje ho 
na piedestal mezi nejv�tší socha�e v d�jinách um�ní. „Rodin nalezl mate�štinu plastiky, která byla ztracena 
po celá století. Rodin rozžehuje pochode�, která vypadla z ustydlých rukou Donatellových a 
Michelangelových.“ Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina v Praze. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
36 „Hledá krásu p�irozenou, a pon�vadž o �lov�ka hlavn� se zajímá, jde zde dál a vytvá�í sv�j „nesmírný 
repertoir pravdivých pohyb�“. Zachycuje svrchovan� pravdivý pohyb, vlastn� duševní vzruch a život, který 
se takto projevuje. Vidí, odkrývá, objevuje pohyb. Ukázal ve svých kresbách, že vzruch a pohyb �lov�ka 
docela jinak chápe.“ Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina v Praze. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
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�erpal.“37 Výstava byla v té dob� nejaktuáln�jší možnou událostí, která se v Praze mohla 

odehrát. Byl zde nap�íklad vystaven sádrový model �ásti pomníku Victora Huga, který 

v této dob� Rodin dokon�oval ve svém ateliéru pro Luxemburskou zahradu.38 Na výstav� 

bylo p�edstaveno p�es osmdesát plastik a p�es sedmdesát kreseb. Katalog byl vybaven 

dvaceti �ty�mi �ernobílými reprodukcemi. Ješt� p�ed za�átkem výstavy vyšel ve Volných 

sm�rech speciální p�ísp�vek Homage de soumission à Auguste Rodin (Pocta Rodinovi) 

s textem Arsèna Alexandera, Miloše Jiránka a úryvky Rodinova interview s Camillem 

Mauclairem.39 Jedine�ná díla �eských socha�� nastupující generace, p�edevším hlavní 

pražské pomníky, by byly sotva uskute�n�ny bez p�ijetí Augusta Rodina jako zbožšt�ného 

um�leckého génia a prožité zkušenosti poznání jeho díla z autopsie.40 

 

Jak je již výše zmín�no, druhou mezinárodní událostí roku 1902 byla výstava Moderní 

francouzské um�ní, po�ádána také SVU Mánes. F. X. Šalda již v úvodu katalogu p�edeslal 

své „pevné p�esv�d�ení, že um�lecká úrove� domácí nedá se jinak pozdvihnouti, než 

bude-li stále a stále odkazováno k opravdovým vrchol�m dnešního um�ní sv�tového.“41 

Díla zde vystavená mají podle jeho slov „probouzet, rozn�covat a zapalovat latentní 

tvo�ivé síly a schopnosti našich um�lc�.“42 P�ehled sou�asné tvorby francouzského 

malí�ství, socha�ství, p�vodní grafiky i um�leckého pr�myslu, je zde zastoupen ve výb�ru 

tehdejšího p�edního výtvarného kritika a znalce moderního francouzského um�ní Gabriela 

Moureye. Vystaveno bylo celkem 154 d�l od 68 um�lc�, z nichž mezi hlavními m�žeme 

jmenovat nap�íklad tyto Mary Cassat,43 Eugène Carrière,44 Louis Dejean,45 Maurice 

Denis,46 Edgar Degas,47 Henri Le Sidaner,48 Claude Monet,49 Camille Pissarro,50 Pierre 

                                                
37 Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina v Praze. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
38 Kat. �. 33. Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina v Praze. SVU Mánes. Praha 1902, nepag.  
39 Volné sm�ry, 5. ro�ník, 1901, 95-134. 
40 Nap�íklad S. Sucharda, pomník Palackého (1908 – 1912), L. Šaloun, pomník Jana Husa (1900 – 1915). 
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998a, 108. 
41 Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag.  
42 Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
43 Dívenka s kloboukem, kat. �. 153, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, 
nepag. 
44 Mladá dívka, kat. �. 100, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
45 Probuzení, kat. �. 43; Pa�ížanka, kat. �. 109; Pohoda, kat. �. 123; terakotové sošky, kat. �. 140-144, 
Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
46 Kaple Beuzecká, kat. �. 56; Nahé ženy, kat. �. 57; Ves za soumraku, kat. �. 58; Svatá Rodina, kat. �. 59; 
Procesí, kat. �. 65; V parku, kat. �. 66; Malý Ježíš, kat. �. 67; Ke stolu Pán�, kat. �. 70; Krajina u 
Evecquemontu, kat. �. 71, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
47 Ženy p�i toalet�, kat. �. 18, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag.  
48 Kaple, kat. �. 88; Vodotrysk, kat. �. 89; Nám�stí, kat. �. 90, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. 
SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
49 Stoh, kat. �. 16; Stohy, kat. �. 31; Chatr�, kat. �. 33, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU 
Mánes. Praha 1902, nepag. 
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Puvis de Chavannes,51 Auguste Renoir,52 Alfred Sisley.53 V�tšina vystavených d�l byla 

ješt� poplatná impresionismu a odpovídala zásadám tohoto sm�ru. Vynikaly mezi nimi 

zejména Monetovy Stohy, dále klasické Degasovy nám�ty žen p�i toalet� nebo Renoirovo 

mistrné zachycení vodní hladiny. P�edstavu o charakteru výstavy si m�žeme ud�lat z dále 

citovaného doprovodného Šaldova textu: „Vedle ušlechtilého klasického obrazu od Puvise 

de Chavannes, byly tu vystaveny temperamentní podobizny od Besnarda, Cottetova 

ponurá Bretagne, mlžné vidiny Carrièrovy, svižné dekorace Aman-Jeanovy, zlaté 

podzimní slavnosti od Gastona la Touche a n�žné m�sí�ní melancholie od Le Sidanera. 

Bylo tu n�kolik um�leckých sv�t� vedle sebe.“54 Na výstav� bylo i n�kolik bronz� od 

Constantina Meuniera. Zdá se, že celkov� výstava p�edstavovala spíše díla tradi�n�jšího 

rázu. Z dnešního pohledu tato díla hodnotíme rozhodn� vlažn�ji a s v�tším odstupem. 

Auto�i, kte�í byli v roce 1902 vyzdvihováni, nejsou dnes tolik považováni.   

 

Na konci roku 1902 následovala menší „mánesácká“ výstava Francouzská grafika, která 

ovšem p�edstavila více než sedmdesát d�l od více než t�iceti um�lc�, jakými byli 

nap�íklad P. Helleu, E. Chahine, A. Lunnois, Ch. Maurin, P. Renouard, Steinlen, J. Villon 

a další.55 Tvorba n�kterých z nich byla v Praze již známá nap�íklad z reprodukcí ve 

Volných sm�rech. 

 

V roce 1905 prob�hla v Praze výstava Edvarda Muncha. Jedná se sice o norského malí�e, 

ale význam této výstavy byl pro mladé �eské um�lce natolik veliký a zásadní, že je t�eba ji 

alespo� zmínit. Mezi malí�i toto bezprost�ední seznámení se s Munchovým dílem 

vyvolalo intenzivní diskusi o modernosti a novém výrazu. Následn� podnítilo další 

aktivitu um�lc� avantgardních hnutí a klasické moderny. Ješt� jednou byl v Praze 

p�edstaven Edvard Munch v roce 1910 svým cyklem litografií Alfa a Omega. Vystaveny 

zde byly také dva oleje Portrét a Park. Park byl hodnocen v recenzi Karla �apka jako 

„nejlépe malovaný obraz z celé výstavy Mánesa, a�koliv nedosahuje úrovn� n�kterých 

starších Munchových obraz�, jež byly p�ed lety v Mánesu vystaveny.“ 56 

                                                                                                                                                   
50 Nový most, kat. �. 32, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
51 Hrající si d�ti, kat. �. 75, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
52 La Grenouillère, kat. �. 24; �toucí dít�, kat.�. 25, Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU 
Mánes. Praha 1902, nepag. 
53 Okraj lesa, kat. �. 23; Most na l’Île Adam, kat. �. 26, Ulice ve vesnici, kat. �. 28, Katalog výstavy Moderní 
francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
54 Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
55 Katalog výstavy Francouzská grafika. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
56 �APEK 1984, 114-117. 
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V roce 1907 se uskute�nila výstava Henriho Le Sidanera a Louise Dejeana. P�edmluvou 

katalog opat�il francouzský kritik a spisovatel Camille Mauclair, kde mimo jiné 

p�irovnává malí�e Le Sidanera k hudebnímu skladateli Claudu Debussymu.57 U p�íležitosti 

otev�ení výstavy dne 8. kv�tna 1907 m�l Camille Mauclair v Praze p�ednášku na téma Boj 

o svobodu ve francouzském um�ní od stol. XVI. do dnešních dn�.58 Mauclair�v p�ísp�vek 

byl následn� publikován ve Volných sm�rech.59 Vystaveno bylo celkem osmdesát p�t d�l, 

z toho Le Sidanerových dvacet p�t kreseb, jeden pastel a t�icet osm olej�, Louis Dejean 

p�edstavil soubor jedenadvaceti sádrových odlitk�. Mauclairov� spolupráci s SVU Mánes 

se ve svém �lánku podrobn� v�novala Karolína Fabelová.60 Mauclair velebil svého 

oblíbence Le Sidanera v p�edmluv� k výstav� jako „básníka m�sí�ních nocí, mlh, 

ml�enlivého klidu starých provinciálních m�st, malí�e Brug a tichých prost�ených stol� 

v m�kké zá�i petrolejové lampy“.61 Oba tito um�lci již byli zastoupeni na výstav� Moderní 

francouzské um�ní v roce 1902. V dnešní dob� malí�e Henriho Le Sidanera �adíme spíše 

k pr�m�rným p�edstavitel�m francouzského impresionismu, ale o vzr�stajícím zájmu  

o jeho dílo sv�d�í také výsledky nedávné pražské aukce, kde byl úsp�šn� vydražen jeho 

obraz Fontány ve Versailles [6].62 

 

V mnoha sm�rech významn�jší a pro �eské um�lce jist� podn�tn�jší byla výstava 

Francouzští impresionisté, kterou Mánes zahájil v �íjnu 1907. Plakát k výstav� vytvo�il 

František Kysela [7]. F. X. Šalda v úvodu katalogu p�ikládal této výstav�, která m�la 

ukázat reprezentativní vývojový p�ehled francouzské malby 19. století, zcela výjime�ný  

a nevšední charakter, ovšem nazna�il zde i obtíže její realizace.63 Výstava byla �len�na do 

šesti oddíl�, kde byli jako p�edch�dci impresionismu p�edstaveni Adolphe Monticelli  

                                                
57 „Je to virtuos nuancí a dosahuje v nich tak vzácné subtilnosti, že byl �asto nazýván Claudem Debussym 
sou�asného malí�ství.“ Katalog výstavy Henri Le Sidaner a Louis Dejean. SVU Mánes. Praha 1907, nepag.  
58 FABELOVÁ 2010, 244, 253. 
59 Volné sm�ry, 11. ro�ník, 1907, 225-232.  
60 FABELOVÁ 2010, 242-255.  
61 Katalog výstavy Henri Le Sidaner a Louis Dejean. SVU Mánes. Praha 1907, nepag.  
62 Auk�ní katalog Galerie Pictura, zimní aukce sv�tového a �eského výtvarného um�ní, 30. 1. 2011, Palác 
Žofín, Henri Le Sidaner, Fontány ve Versailles, 1937, kat. �. 43. Vydražen za 550.000,- K�. Auk�ní katalog 
Galerie Picture, zima 2011, Praha 2011, 31. 
63 „Touto svojí výstavou cht�li jsme �eskému p�íteli um�ní výtvarného podati vývojový obraz francouzské 
malby v devatenáctém v�ku. V�d�li jsme ovšem, jaké obtíže, skoro nep�ekonatelné, staví se v cestu realisaci 
takového plánu, který pln� nezmohla ani veliká oficielní centenálka v Pa�íži roku 1900; znali jsme jak t�žko 
dají se získati ze soukromých galerií díla mistr� v�era ješt� popíraných, z nichž stali se skoro p�es noc 
uznaní klassikové, díla, jichž cena v n�kolika letech namnoze se zestonásobila, díla, po nichž jest dnes 
stoupající poptávka v Evrop� i v Americe.“ Katalog výstavy Francouzští impressionisté. SVU Mánes. Praha 
1907, 5. 
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a Honoré Daumier, který byl u nás poprvé p�edstaven nejen karikaturami, ale i svými oleji 

Rodina na barikád�64 �i Ve vagon� t�etí t�ídy.65 Oba tyto obrazy velmi zap�sobily na 

�leny skupiny Osma, kte�í v roce 1907 uspo�ádali svou první výstavu.66 Z dalších 

významných francouzských um�lc� zastoupených na této výstav� jmenujme Maneta, 

Renoira, Moneta, Degase, Pissarra, Sisleyho a Cézanna. P�echod mezi impresionismem  

a postimpresionismem tvo�ili um�lci, kte�í byli v katalogu výstavy prezentováni jako 

mladší impresionistická generace.67 Samostatný oddíl výstavy byl v�nován Paulu 

Gauguinovi a Vincentu van Goghovi, k nimž bylo p�ipojeno ješt� pár d�l Émila 

Bernarda68 a Georgese Manzana, syna Camille Pissara.69 Nebyla opomenuta ani 

neoimpresionistická skupina um�lc�.70 U p�íležitosti této výstavy byla vydána souborná 

monografická �ísla Volných sm�r� v�novaná francouzským impresionist�m.71 Na výstavu 

zap�j�ili díla významní francouzští sb�ratelé a obchodníci s um�ním, mezi nimiž byli 

nap�íklad Bernheim Jeune, Druet, Durand-Ruel, Rosenberg, Vollard, se kterými tak SVU 

Mánes navázal kontakt již p�ed první sv�tovou válkou a mohl ho pln� rozvinout 

v mezivále�né dob�, kdy tito sb�ratelé mnohokrát dopomohli k uskute�n�ní mimo�ádných 

výstav. Také Camille Mauclair se podílel na vzniku výstavy. V roce 1907 byl 

impresionismus u nás v obecné oblib�, avšak pozd�ji je jeho hodnocení odlišné. Fakt, že 

docházelo ke stále kriti�t�jšímu nazírání na impresionismus, dokazuje také výpov�� 

francouzského výtvarného kritika André Salmona z roku 1931: „Ale impresionisté se 

dopoušt�li chyby, že se pod�izovali okamžiku. Byli otroky pomíjivosti. […] Zvlášt� lidé 

z roku 1905 vid�li, jak impresionismus žene malí�ství do slepé uli�ky. Vid�li, že mu hrozí 

pád do ,beztvárné propasti‘, protože p�epis okamžiku nep�ipouští konstrukce, ani ne�eknu 

solidní, nýbrž pouze konstrukce teoreticky hodné toho jména.“72  

 
                                                

64 Tento obraz zakoupila tehdejší Moderní galerie v Praze až roku 1923. 
65 Jedna z Daumierových verzí tohoto nám�tu se dnes nachází v Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa. 
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artwork_f.jsp?mkey=116, vyhledáno 6. 3. 2011. 
66 Na nám�t H. Daumiera reagoval nap�íklad Bohumil Kubišta dílem Cestující t�etí t�ídy (Ve vlaku), 1908 
nebo Emil Filla svými Spá�i (Spá�i v III. t�íd�) z roku 1910.  
67 Aug. Ed. Bréal, Anquetin, Albert André, Eugène Boudin, Albert Lebourg, Maxime Maufra, Henry Moret, 
Gustave Loiseau, J. F. Raffaëli, J. L. Forain, Pierre Bonnard, R. X. Roussel, Edouard Vuillard, Pierre 
Laprade, Louis Legrand, M. P. Dethomas, Albert Marquet, H. G. Ibels. Katalog výstavy Francouzští 
impressionisté. SVU Mánes. Praha 1907, 51-54. 
68 Émilu Bernardovi uspo�ádal Mánes samostatnou výstavu v roce 1909. 
69 FABELOVÁ 2010, 249.  
70 E. H. Cross, G. D’Espagnat, Armand Guillaumin, M. Luce, Théo van Ryselberghe, Paul Signac, Louis 
Valtat. Katalog výstavy Francouzští impressionisté. SVU Mánes. Praha 1907, 57-58. 
71 Edouard Manet, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, Pissaro a 
Sisley. „�ísla tato jsou jednotliv� prodejná a dostati lze je u pokladny výstavy.“ Katalog výstavy 
Francouzští impressionisté. SVU Mánes. Praha 1907, 1. 
72 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 15. 
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V roce 1908 Mánes otev�el další výstavu Augusta Rodina, která byla tentokrát zam��ená 

na jeho p�ípravné kresby, kterými Rodin dokázal jedine�n� zachytit pohyb modelu voln� 

chodícího po ateliéru. Prost�ednictvím jury73 Mánesa bylo vybráno na více než sedmdesát 

kreseb.  

 

V roce 1909 se konaly dv� výstavy francouzských um�lc�, a to malí�e Émila Bernarda 

(leden-únor) a socha�e Emila Antoina Bourdella (únor-b�ezen). V úvodním textu katalogu 

výstavy Émila Bernarda vymezil Miloš Marten „[…] dv� st�žejné myšlenky [Bernardovy] 

esthetiky, Tradici a Idealismus.“74 Vystavené byly následující soubory d�l Benátky 1903, 

Neapol 1904, podobizny 1905 – 1907 a p�vodní d�evoryty ilustrací k básnické sbírce 

Kv�ty zla Charlese Baudelaira. Je zajímavé, že p�estože byl Mánes orientován na nové 

sm�ry a proudy moderního um�ní, p�edstavil v Praze i Bernardovu um�leckou tvorbu, 

která byla v intencích zcela opa�ných. To p�edeslal i Karel �apek ve své recenzi této 

výstavy v Moravskoslezské revue: „P�ed rokem vystavoval Mánes pou�nou sbírku, tvorbu 

progresívní a vášnivou evoluci: impresionismus; a dnes vystavuje krásnou a stejn� 

pou�nou kolekci: tvorbu regresívní a devolu�ní, Bernarda.“75 O Bernardovi se zmi�uje 

také nakladatel Otakar Štorch-Marien ve svých pam�tech: „U Zdenky Braunerové jsem 

poznal i mladou vdovu po básníku Miloši Martenovi […]. Její byt […] byl plný […] 

ropsovských kreseb Karla Hlavá�ka a d�evoryt� slavného Emila Bernarda, druha 

Goghova a Gauguinova, vytvo�ených na motiv Baudelairových Kv�t� zla. Marten byl za 

svého života s Bernardem v osobním i písemném kontaktu a jejich vzájemná 

korespondence pat�í k nejvýznamn�jším dokument�m �esko-francouzských kulturn� 

um�leckých vztah�.“76 V sou�asné dob� je Émile Bernard objevován jako teoretik 

cloisonnismu a syntetismu a jeho monografii p�ipravuje historik um�ní Fred Leeman ve 

spolupráci s Wildenstein Institute v Pa�íži na základ� dosud nepublikovaných archivních 

materiál� z Bernardovy poz�stalosti.77 

 

                                                
73 Jejímiž �leny byli Jan Kot�ra, Kamil Hilbert, Otakar Nejedlý, Otakar Novotný, Jan Preisler, Viktor Stretti, 
Stanislav Sucharda, Jan Štenc, Jan Štursa, Max Švabinský, Vladimír Županský. Katalog výstavy Auguste 
Rodin. Kresby. SVU Mánes. Praha 1908, nepag. 
74 Katalog výstavy Malí� Émile Bernard. SVU Mánes. Praha 1909, nepag. 
75 �APEK 1984, 59-60. 
76 Marten si dopisoval mimo jiné i s francouzským básníkem a diplomatem Paulem Claudelem, který 
v letech 1909-1911 p�sobil v Praze jako francouzský konzul. Claudel se záhy za�al stýkat s �eskou 
um�leckou, kulturní a intelektuálskou elitou. P�átelství ho pojilo nap�íklad se Zdenkou Braunerovou, 
Juliem Zeyerem, Ji�ím Karáskem �i Milošem Jiránkem. ŠTORCH-MARIEN 1992, 81. 
77 http://www.wildenstein-institute.fr/spip.php?page=wildenstein-notice&id_article=40&lang=en  
vyhledáno 14. 5. 2011. 
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Souborná výstava d�l socha�e Emila Antoina Bourdella byla výstavní událostí roku 1909. 

Výstavní katalog p�ináší Rodinovu výpov�� o svém žáku a p�íteli: „Bourdelle! Blahop�eji 

up�ímn� svým pražským p�átel�m, že pomyslili na výstavu jeho díla. […] Mám rád jeho 

socha�ské dílo, tak osobitné, odpovídající jeho citlivé p�irozenosti, jeho vášnivému  

a ohnivému temperamentu. […] Strhující úchvatnost jest charakteristikou talentu 

Bourdellova.“78 Vystaveno bylo celkem na padesát osm plastik a dále kresby, malby  

a fotografie. Reakce na výstavu byly velmi kladné a Bourdellovo dílo bylo všeobecn� 

cen�no.79 

  

V roce 1910 se Praha do�kala výstavy Les Indépendants prezentující novou um�leckou 

tendenci jako expresionismus, i když dnes bychom tento sm�r, kde hlavním výrazovým 

prost�edkem byla barva, nazvali spíše fauvismus. Tehdy vystavovali v Praze poprvé 

Braque, Derain, Friesz, Matisse, Vlaminck.80 Díla, která byla zde shromážd�ná 

p�edstavovala „um�ní skute�ných pokra�ovatel� Cézanna, prodlužujících jím založenou 

tradici.“81 „Duchovní otec nového sm�ru“ je dle Mat�j�ka práv� Cézanne, který se jako 

první vymezil proti impresionistickému požadavku „naprostého verismu, v�rného  

a neosobního konstatování p�írodních fakt� na plátn�“,82 zachycení okamžiku tak jak je.83 

Um�lec má tvo�it dle p�írody, avšak s p�isp�ním sebe: „Aby vyjád�il sebe, chce p�írodu 

pochopit, a z ní, jako ze studnice bohatého výrazového materiálu, vyjímat pou�enou  

a cílev�domou rukou znaky schopné malí�ského p�episu.“84 Tyto poznatky p�isp�ly 

k hledání nového moderního výrazu a kompozi�ního �ádu následující již kubistickou 

generací �eských um�lc�, pro n�ž byla tato výstava velmi podn�tná. Hlavní typika nového 

sm�ru jsou shrnuta v následujících úryvcích z výstavního katalogu: „Nové um�ní, pro 

hrubý kontrast zvané expresionismem, zavírá o�i a z t�íšt� fakt�, ze sm�si vid�ného  

i myšleného sestavuje osobní kreaturu složenou z úhrnn�jších typ�, univerzáln�jších tvar� 

a širších význam�. […] užití barvy jakožto výhradního prost�edku vyjad�ovacího, jednak 

co tradici sm�ru po Cézannovi, potom �áste�n� po Gauguinovi a van Goghovi, […] Snaha 

                                                
78 Katalog výstavy d�l socha�e Emila A. Bourdella. SVU Mánes. Praha 1909, nepag.  
79 „Vynikající pochopení podstaty socha�ství, naprosté ovládání socha�ských prost�edk�, promyšlená 
znalost vztah� mezi povrchem, hloubkou, životem a krásou reality �iní z Bourdellea onoho suverénn� 
inteligentního um�lce, jednoho z t�ch mála, kte�í nikdy neselhávají: striktní, jednoduchý a pevný, neh�ešící 
manýrovitostí a libov�lí.“ �APEK 1984, 61-62. 
80 Vystavená díla byla zap�j�ena od pa�ížských obchodník� Bernheima Jeunea and Cie, E. Drueta, A. A. 
Hébrarda, Kahnweilera a Vollarda. Vystaveno bylo více jak sto dvacet d�l od šestnácti um�lc�. 
81 Úvodní text Antonína Mat�j�ka. Katalog výstavy Les Indépendants. SVU Mánes. Praha 1910, nepag. 
82 �APEK 1984, 92. 
83Úvodní text Antonína Mat�j�ka. Katalog výstavy Les Indépendants. SVU Mánes. Praha 1910, nepag. 
84Úvodní text Antonína Mat�j�ka. Katalog výstavy Les Indépendants. SVU Mánes. Praha 1910, nepag. 
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vytvo�iti v obraze kubický prostor pouhou barvou bez výpomoci linie, stínu nebo 

atmosféry […].“85 Z této výstavy byl zakoupen Derain�v obraz Koupání (1908), který se 

stal ikonickým symbolem nového sm�ru pro mladou generaci.86 Jako nejlepší dílo 

z výstavy ho hodnotí i dobová recenze: „André Derain vedle t�í menších obrázk� 

za�azujících se mezi Cézannea a Gauguina vystavuje velikou Koupel nejd�sledn�ji 

vyslovující teorie sm�ru. Dokonalou logikou, vztažností a zd�vodn�ností barev je zde  

z p�ti nebo šesti koordinovaných tón� dosažen dojem plné a vystup�ované barevnosti; 

složitost obrazu je vy�ešena tektonikou tém�� geometrickou – pyramidou se dv�ma pylony 

– v záv�re�ný pocit klidu, rovnovážnosti a jistoty; každá barva je korelátem druhé, formy 

jsou zjednodušeny a sepjaty a skrze ráz primitivismu proniká v celém obraze 

monumentální krása freska.“87  

   

V roce 1911 byla v Praze vystavena sbírka fotografií E. Drueta z Pa�íže s podtitulem Sta�í 

mist�i / Moderní francouzské um�ní. Tyto kvalitní fotografické reprodukce 

zprost�edkovávaly nejznám�jší chef d‘oeuvres Davida, Ingresa, Corota, Delacroixa, 

Daumiera, Monticelliho, Milleta, Courbeta, Maneta, Degase, Renoira, Cézanna, 

Gauguina, Van Gogha a dalších. Celkem bylo vystaveno 256 reprodukcí.88  

 

Na poslední francouzské výstav� v Praze p�ed válkou byl p�edstaven soubor d�l sestavený 

Alexandrem Mercereauem.89 Výstava nazvaná Moderní um�ní byla otev�ena b�hem února 

a b�ezna roku 1914. Hlavní sm�r, který se snažila p�edstavit byl kubismus.90 Chyb�lo 

ovšem zastoupení nejtypi�t�jších p�edstavitel� tohoto sm�ru Pabla Picassa a Georgese 

Braqua. Nejpo�etn�ji bylo prezentováno dílo autor� první monografie o kubismu Alberta 

Gleizese a Jeana Metzingera,91 jejichž vystoupení v Pa�íži na Salon� nezávislých v roce 

1911 vyvolalo skandál. Dále zde mimo jiné vystavovali Robert Delaunay, Raoul Dufy, 

                                                
85 �APEK 1984, 94. 
86 To potvrzují i okolnosti koup� tohoto obrazu, kdy mladí um�lci v �ele s Emilem Fillou uspo�ádali pen�žní 
sbírku a z jejího výt�žku za p�isp�ní SVU Mánes byl obraz zakoupen.  
87 �APEK 1984, 94-95. 
88 Katalog výstavy sbírky fotografií E. Drueta z Pa�íže. SVU Mánes. Praha 1911, nepag. 
89 Básník Alexandre Mercereau si dopisoval nap�íklad s Josefem �apkem. Katalog výstavy Prague 1900 – 
1938. Capitale secrète des avant-gardes. Musée des Beaux-Arts de Dijon. Dijon 1997, 136. 
90 Um�lci se snaží „[…] podati na jediné ploše sto stránek, tisíc r�zných harmonií a nám�t� se všemi jeho 
plochami a s jejich vztahy mezi sebou a okolím […] podati v omezeném prostoru sta prostor� a sta d�ní 
[…].“ Úvodní slovo Alexandera Mercereau k výstav�. Katalog výstavy Moderní um�ní. Praha 1914, nepag.   
91 Spole�n� napsali první teoretickou práci o kubismus Du Cubisme, která byla vydána v roce 1912 v Pa�íži. 
GLEIZES/METZINGER 1912. 
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Piet Mondrian a z �eských um�lc� vybral „kurátor“ výstavy Alexandre Mercereau Josefa 

�apka, Otokara Kubína nebo Václava Špálu.  

 

Na tomto p�ehledu výstavní �innosti v Praze v letech 1902 – 1914 orientované na 

francouzské um�ní, m�žeme sledovat postupný vývoj zájmu od impresionismu ke 

kubismu. Tyto sm�ry se k nám dostávají vždy s ur�itým zpožd�ním, ale p�esto je �eští 

um�lci objevují velmi brzy a origináln� na n� reagují. Zpožd�ní v p�ejímání 

francouzských vliv� se minimalizovalo také pomocí zpráv, �lánk� a reprodukcí 

v um�leckých �asopisech. Tradice organizování t�chto výstav byla násiln� p�erušena první 

sv�tovou válkou, avšak ve dvacátých a t�icátých letech 20. století na ni op�t naváže jak 

SVU Mánes, tak i jiné spolky a také nov� vzniklé soukromé galerie a výstavní prostory.   
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2. První republika a francouzská kultura   
 

Po skon�ení první sv�tové války nastala jedna z nejpodstatn�jších zm�n v novodobé �eské 

historii, um�ní a kultu�e, kdy za�alo docházet k probouzení �eského národa a k zápasení   

o právní suverenitu, svobodný rozvoj hospodá�ství a osv�tu národní kultury.92 Již p�ed 

válkou vlastenecké sebev�domí rostlo, vyty�ujíc si hlavní cíl - odtržení od Rakouska-

Uherska. Úsilí státní samostatnosti bylo zdárn� dovršeno v roce 1918 vznikem 

�eskoslovenské republiky.  

Po ukon�ení vále�ného konfliktu, pa�ížské mírové konferenci a vzniku �eskoslovenska 

pronikala nov� nabytá svoboda do všech oblastí lidské �innosti, a tedy i do výtvarného 

um�ní. Zam��íme-li svou pozornost na kulturní a politický život �eské spole�nosti 

v mezivále�né dob�, je frankofilní orientace první republiky zcela z�ejmá.  

 

Obnovený zájem o francouzskou kulturu a francouzské demokratické z�ízení, a� už z �ad 

ve�ejnosti nebo vrcholných státních p�edstavitel�, je možné zkoumat z mnoha hledisek. 

Z hlediska historického a politického jsme se jako národ, který byl �asto v podru�í jiné 

mocnosti, snažili využít první šance svobodné orientace a Francie se nabízela jako 

p�irozený spojenec proti n�meckému nep�íteli.  

 

P�imknutí se ke vzoru Francouzské republiky bylo p�irozeným východiskem pro 

probouzející se �eskoslovenský národ, který se teprve u�il, jak budovat samostatný  

a svobodný státní celek. Tento fakt byl živený euforií plynoucí z konce války a náhlého 

zbavení se nutnosti snášet p�íko�í p�sobená vládnoucí svrchovanou mocností. 

 

Následovaly výpravy mírové delegace do Francie, které m�ly mimo jiné i za cíl navázání 

školských a kulturních styk�. Na tyto povále�né události vzpomíná Dr. Ferdinand Spíšek, 

který p�sobil na ministerstvu školství a národní osv�ty: „A tak po souhlase zahrani�ního 

ministra Dr. Edvarda Beneše odjel jsem 9. dubna 1919 s t�etí výpravou do Pa�íže jako 

�len mírové delegace v pr�vodu profesora Eisenmanna, jenž vedle profesora Arnošta 

Denise stal se mým nejlepším druhem a spolupracovníkem p�i budování školských            

                                                
92 MŽYKOVÁ 2000, 12. 
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a kulturních styk�  mezi Francií a �SR.“93 P�edesílá tak budoucí založení Francouzského 

institutu v Praze a jeho organizovanou �innost v této oblasti.  

V nových pom�rech samostatného �eskoslovenska vytvo�il František Kupka návrh 

medaile na pam�� osvobození národa [8]. Již na po�átku století byl ve Volných sm�rech 

vyjád�en zájem tomuto druhu dekora�ního um�ní.94 Idea um�lecké medaile si b�hem 

historického vývoje získala obzvláštní p�íze� práv� ve Francii. Tato medaile vznikla 

z iniciativy prezidenta �eské akademie v�d a um�ní, Josefa Hlávky, velkého vlastence     

a významného mecenáše. Medailí, realizovanou podle Kupkova návrhu Josefem 

Šejnostem, m�li být obdarováni �estní �lenové Akademie, kte�í se zasloužili                      

o osvobození: Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident �eskoslovenské republiky, 

Thomas Woodrow Wilson, prezident Spojených státu amerických a Ernest Denis, 

francouzský historik, slavista a jeden z prvních teoretik� organizace kulturní vým�ny mezi 

�eskoslovenskem a Francií a po n�mž byl nazýván i budoucí Francouzský institut            

v Praze. Sedící postava Ernesta Denise je zakomponována do alegorického výjevu 

medaile a je zachycena v okamžiku, kdy zaznamenává d�jiny. Nad ním se ty�í alegorická 

ženská postava Republiky, od�ná v antické tóze a s frygickou �apkou, upomínající 

Francouzskou revoluci. Svou ruku podává �echii, personifikované slovanskou dívkou 

zbavenou okov�, pod nimiž leží odzbrojená a p�emožená Austria.95      

Mnoho francouzských um�lc� a p�edstavitel� kulturního a v�deckého života bylo zvoleno 

�leny �eské akademie v�d a um�ní. Byli mezi nimi nap�íklad Ernest Denis,96 Pierre 

Bonnard,97 Emile Antoine Bourdelle,98 nebo Charles Despiau.99         

Francie se až do osudného podpisu Mnichovské dohody stala pro �eskoslovenský stát 

vzorem. Byl to nejen obdiv k francouzské filozofii, um�ní a kultu�e, ale  

i k nezam�nitelnému životnímu stylu a naturelu francouzského národa.  

 

 

                                                
93 Školské a kulturní styky s cizinou, Ministerstvo školství a národní osv�ty, Praha, 1937, 4. 
94 Volné sm�ry, 3. ro�ník, 1899, 165-167. �lánek o um�leckých medailích s odkazem na knihu Rogera 
Marxe Les medailleurs français depuis 1789.   
95 MŽYKOVÁ 2000, 21-22. 
96 Potvrzen císa�em 10. 2. 1894. ŠLECHTOVÁ/LEVORA 2004, 365. Denis byl dokonce 10. 11. 1918 
zvolen �estným zahrani�ním �lenem Akademie v�d. ŠLECHTOVÁ/LEVORA 2004, 424. 
97 Potvrzen �eskoslovenskou vládou 4. 2. 1937. ŠLECHTOVÁ/LEVORA 2004, 358. 
98 Potvrzen �eskoslovenskou vládou 18. 6. 1925. ŠLECHTOVÁ/LEVORA 2004, 358. 
99 Potvrzen �eskoslovenskou vládou 6. 11. 1931. ŠLECHTOVÁ/LEVORA 2004, 365. 
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2.1 Historie francouzské sbírky Národní galerie v Praze 
 

Historie sbírky za�íná v roce 1923, kdy velkorysé rozhodnutí �eskoslovenského státu, 

uvolnit p�t milión� korun na nákup obraz� a plastik, bylo zásadním podn�tem ke vzniku 

unikátní pražské kolekce francouzského um�ní 19. a 20. století. Také z všeobecného 

hlediska vzbudil v obnoveném �eskoslovenském stát� veliký rozruch nákup d�l 

francouzských um�lc�. Manifestoval se tím jednak široký um�lecký zájem mladé 

republiky a modern� vedená organizace jejího muzejnictví, jednak tehdejší obdiv a úcta  

k Francii.100 

 

Vzhledem k tomu, že �ástka nebyla pln� vy�erpána nákupem jedenácti obraz� a p�ti 

plastik101 p�ímo z výstavy Francouzské um�ní XIX. a XX. století, odjela po jejím 

skon�ení nákupní komise, jejímiž �leny byli Emil Filla,Vincenc Kramá�, Otakar Novotný, 

Václav Vilém Štech a Václav Nebeský, do Pa�íže, kde m�la za úkol vybrat další díla 

k zakoupení a doplnit tak tento jedine�ný soubor.102 Díky tomu se dnes chlubíme sbírkou 

moderních Francouz�. Jedinou škodou je, že tato kolekce nebyla soustavn� dopl�ována. 

Dodnes byla výrazn�ji rozší�ena jen mecenášským darem kubistické sbírky Vincence 

Kramá�e. V následujících letech již byla sbírka dopl�ována jen sporadickými akvizicemi. 

Z významn�jších položek m�žeme jmenovat nap�íklad Picass�v obraz Únos Sabinek 

darovaný v roce 1962 Danielem-Henrim Kahnweilerem.  

 

V Pa�íži bylo tedy pod vedením výše zmín�né komise zakoupeno dalších dvacet sedm 

d�l.103 Tento soubor obraz� plastik, kreseb a grafických list� byl ješt� dovršen 

                                                
100 VOLAVKA 1935, 3. 
101 Eugène Delacroix (Krveprolití na Chiu - Fragment mrtvé matky s d�ckem, kat. �. 21, sbírka Pierra 
Dubauta; Zápas Jakuba s and�lem, kat. �. 24, Galerie Georges Bernheim; Vyhnání Heliodora z chrámu, kat. 
�. 23, Galerie Georges Bernheim), Jean-Baptiste Camille Corot (Les ve Fontainebleau, kat. �. 43, sbírka 
Ambroise Vollarda), Théodore Rousseau (Rybá�ská vesnice, kat. �. 48, Galerie Georges Petit), Charles-
François Daubigny (Kérity Le Vareck, kat. �. 54, Galerie Barbazanges), Paul Cézanne (Podobizna Joachima 
Gasqueta, kat. �. 142, sbírka Ambroise Vollarda; Jas de Bouffan, kat. �. 143, sbírka Ambroise Vollarda; 
Jablka, kat. �. 150, Galerie Barbazanges), Georges Seurat (P�ístav v Honfleur, kat. �. 155, Galerie 
Barbazanges), Henri Rousseau (Autoportrét, kat. �. 225, sbírka Serge Jastrebzova), Antoine-Louis Barye 
(Lev drtící hada, kat.�. 330, sádrový odlitek originálu ze zahrady v Tuileries), Jean-Baptiste Carpeaux 
(Ugolino, kat. �. 333, Galerie Bourgeat), Auguste Rodin (Vnit�ní hlas, kat. �. 339, Musée Rodin; Obrana, 
kat.�. 341, Musée Rodin; Busta V. H. Rocheforta, kat. �. 343, Musée Rodin). VOLAVKA 1935.  
102 Dodate�n� bylo vybráno ješt� dvacet sedm d�l. ŠTORCH-MARIEN 1992, 200. 
103 VOLAVKA 1935, 3.  
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mimo�ádným nákupem obrazu Milenci Augusta Renoira ze sbírky Waltera Halvorsena, 

který navíc p�idal darem obraz Henriho Matisse Joaquina.104  

 

Ovšem jak zmi�uji výše již v roce 1910 byl zakoupen Derain�v obraz Koupání [9] 

z výstavy Les Indépendants, kdy samotní um�lci v �ele s Emilem Fillou uspo�ádali 

ve�ejnou sbírku pro získání této akvizice. Koupání se tak stalo klí�ovým obrazem pro 

avantgardu dvacátých let, jejíž p�edstavitelé tento nám�t �asto variovali a ve své tvorb� se 

pokoušeli s Derainovým p�íkladem vyrovnat.105   

 

Základ jedné �ásti francouzské sbírky, kterou tvo�í sbírka kubistických d�l, vybudoval 

Vincenc Kramá� v letech 1910 – 1913. Obrazy, p�edevším Picassovy a Braquovy, 

nakupoval p�ímo od v�hlasných pa�ížských obchodník� s um�ním jakými byli Ambroise 

Vollard, André Sagot a Daniel-Henri Kahnweiler. Celý život soustavn� dopl�oval soubor 

kubistických obraz�, a tuto svou poz�stalost po své smrti v roce 1960 p�enechal Národní 

galerii v Praze.   

 

Také z obou francouzských výstav, které se konaly v roce 1931, bylo zakoupeno n�kolik 

d�l. Z výstavy Um�ní sou�asné Francie po�ádané SVU Mánesem byl zakoupen obraz 

Rozhovor v Provence Pierra Bonnarda.106 Z výstavy po�ádané Um�leckou besedou 

nazvané L’École de Paris byla zakoupena díla Chagallova, Utrillova a soubor grafik 

r�zných autor�.107   

 

V roce 1932 byla otev�ena nová expozice Moderní galerie s �ástí v�novanou 

francouzskému um�ní, jak je tomu i dnes ve Veletržním paláci. Nutno ale poznamenat, že 

jedine�ná kolekce d�l takového významu by byla zcela jist� lépe dostupná a ocen�na 
                                                

104 Katalog stálé expozice Francouzského um�ní 19. a 20. století. Národní galerie v Praze. Praha 2003, 76. 
105 Zajímavé je srovnání Derainova Koupání s obrazem Georgese Karse Balení citron� na Mallorce [10]. 
Obrazy se shodují v obdobném pojetí barvy a v rozložení postav v rámci celé kompozice obrazového 
prostoru. Pojetí Derainova obrazu dále varioval mimo jiné Vincenc Beneš v obraze Idyla [11] z roku 1910, 
NEBESKÝ 1937. Z dalších um�lc� to byl nap�íklad Emil Filla, který rozvíjel zobrazení figur 
geometrizovanou formou v obrazech Jitro (1911) [12], Koupání (1912), Dv� ženy (1912). Také Bohumil 
Kubišta zpracovával toto téma v obrazech Koupání muž� (1911), Jaro / Koupání žen (1911). 
RAKUŠANOVÁ 2007, 318, 322-323. Katalog výstavy Prague 1900 – 1938. Capitale secrète des avant-
gardes. Musée des Beaux-Arts de Dijon. Dijon 1997, 125.  
106 Pierre Bonnard, Rozhovor v Provence, olej, kat. �. 5. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU 
Mánes. Praha 1931, 13. 
107 Marc Chagall (Cirkus, kat. �. 176), Maurice Utrillo (Ulice na p�edm�stí, kat.�. 451), Aristide Maillol 
(Stojící akt, kat. �. 286), Georges Rouault (Bílý k��, kat. �. 406). Katalog výstavy L’École de Paris. 
Um�lecká beseda. Praha 1931, 44, 60, 75, 81. Katalog stálé expozice Francouzského um�ní 19. a 20. století. 
Národní galerie v Praze. Praha 2003, 10. 
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ve�ejností v jiném objektu Národní galerie nap�íklad v paláci Kinských na Starom�stském 

nám�stí.  

 

V roce 1937 byla pražská sbírka obohacena obrazem Paula Gauguina Bonjour, Monsieur 

Gauguin108 nákupem z „mánesácké“ výstavy Francouzské malí�ství od Maneta po dnešek 

ze sbírky Paula Rosenberga. Tento obraz se stal poslední akvizicí �eskoslovenského státu, 

která rozší�ila francouzskou sbírku.  

 

Pražskou sbírku francouzského um�ní jako první odborn� zpracoval historik um�ní 

Vojt�ch Volavka. Základ této významné a unikátní kolekce francouzského um�ní by 

nebyl položen bez úsp�chu výstavy francouzského um�ní 19. a 20. století, která byla 

v Praze uspo�ádána v roce 1923 a ze které bylo zakoupeno mnoho výše jmenovaných d�l. 

Tato výstava tudíž zanechala v Praze trvalý odkaz a její význam je nedozírný.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Paul Gauguin, Bonjour, Monsieur Gauguin, kat. �. 9. Katalog výstavy francouzského malí�ství od 
Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 28.  
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3. Centra prezentující francouzské um�ní v Praze 
 

P�edpoklad orientace �eského um�ní na francouzskou výtvarnou scénu byl dán zejména 

aktivitou a smýšlením um�lc� sdružených kolem SVU Mánes. Dokládají to i slova Josefa 

�apka z roku 1931: „Naše um�ní již v n�kolika generacích je orientováno školou 

francouzskou, a dávno již probuzený a trvalý zájem o toto um�ní je v tradici S. V. U. 

Mánes, který první p�inášel sem moderní Francouze a propagoval je svými výstavami  

a publikacemi.“109 Cht�lo-li se �eské um�ní aktivn� uplatnit ve vývoji evropských trend�, 

pak ani nezbývalo jiné volby, nebo� p�evaha francouzského um�ní nad vším ostatním byla 

z�ejmá. Pro francouzsky orientovaný SVU Mánes byl d�ležitým mezníkem rok 1900, kdy 

p�íchodem nových lidí a z uv�dom�ní vlastní cesty a cíl�, se jeho sm�r ost�e oto�il a za�al 

se stav�t první most k francouzskému um�ní.110 Francouzským um�ním �eské prost�edí 

skute�n� žilo. Každý obraz i každá reprodukce francouzského um�ní ve Volných sm�rech, 

Jiránkovy, Šaldovy, Mauclairovy, Moureyovy a Meier-Graefeovy �lánky a studie, to vše 

byly dojmy, zážitky, ot�esy, jež se hluboko ukládaly a byly podn�tem tvo�ení mladých 

�eských um�lc�. „Nejvyšší škola �eského um�ní 20. století: Daumier, Cézanne, Munch, 

van Gogh a Gauguin, ale i Vuillard a Bonnard i jiní“, tak zhodnotil vliv francouzského 

um�ní na naše um�ní Jaromír Pe�írka.111 Z tohoto pou�ení rostla na za�átku 20. století 

nová generace Mánesa, ona, jež si po secesi z Mánesa založila roku 1912 Skupinu 

výtvarných um�lc� a Um�lecký m�sí�ník v �ele s Josefem �apkem. Rozmach kubismu, 

tak podn�tný pro �eské um�ní, se odehrál práv� ve Skupin� výtvarných um�lc�.  

 

3.1 Francouzský institut v Praze 
 

Myšlenka založit kulturní a vzd�lávací centrum, které by vedli ti nejlepší odborníci, 

jakými byli p�ední francouzští profeso�i a v�dci, se zrodila již v roce 1918, v období 

mladé republiky a povále�né vít�zné euforie, na historicky první sch�zi Národního 

shromážd�ní �eskoslovenska, kde byla provolávána �est a sláva Francii, a tím  

                                                
109 Úryvek z recenze výstavy Um�ní sou�asné Francie z Lidových novin ze dne 14. b�ezna 1931. Citováno 
podle Volné sm�ry 1930-1931, 28. ro�ník, 194. 
110 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 14.  
111 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 16. 
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i p�edur�ena budoucí politická a kulturní orientace „ku krásné a nádherné Francii, kterou 

ani za nejv�tšího útisku nep�estali jsme milovati horoucí láskou.“112 Vznik Francouzského 

institutu v Praze se stal d�ležitým mezníkem v upevn�ní a ustanovení  

�esko-francouzských vztah� v mezivále�né dob�. Podívejme se tedy blíže na historii této 

výjime�né kulturní instituce, která si uchovává sv�j význam dodnes.  

 

3.1.1 Historie Francouzského institutu v Praze113 

 

Navázání bližších �esko-francouzských kulturních spojení sledujeme již od sedmdesátých 

let 19. století. Prozatím byly založeny zejména na bezprost�edních osobních kontaktech 

mezi ob�ma stranami. D�ležitým krokem v tomto ohledu byla návšt�va Ernesta Denise 

(1849 – 1921) v Praze roku 1872. Ernest Denis byl francouzský historik, slavista  

a protestant, pocházející z tradi�ního hugenotského centra Nîmes. Jako jeden z mála 

francouzských historik� byl velmi zaujat �eskými d�jinami.114 Od svého p�íchodu do 

�ech se pe�liv� p�ipravoval ke zpracování vývoje �eských d�jin od doby husitské. 

Vrcholem jeho snažení je dílo Konec samostatnosti �eské z roku 1890 a �echy po Bílé 

ho�e115 vydané v roce 1903 ve Van�urov� p�ekladu. Stál u zrodu Institutu slovanských 

studií p�i pa�ížské univerzit�. Již po t�ech letech se nau�il �esky. Z um�lecko-historického 

hlediska stojí za zmínku, že udržoval p�átelské styky s malí�em Sob�slavem Hippolytem 

Pinkasem (1827 – 1901), u kterého se v dob� svého pražského p�sobení ubytoval. 

V okruhu známých S. H. Pinkase m�l jist� možnost setkat se i s ostatními �eskými um�lci, 

kte�í byli naklon�ni francouzské myšlence a po n�jakou dobu v Pa�íži pobývali a tvo�ili.116 

V zázemí tohoto intelektuálního a osv�tového prost�edí spole�n� p�ipravili projekt 

budoucího francouzského, kulturn� zam��eného spole�enství, Alliance française,117 

                                                
112 Zápis sch�ze Národního shromážd�ní, která se konala dne 14. listopadu 1918 a na které byl Tomáš 
Garrigue Masaryk (1850 – 1937) prohlášen prvním prezidentem �eskoslovenské republiky. HNILICA 
2009, 13. 
113 K historii Francouzského institutu v Praze viz 
BRAUNSTEIN/EHRET/GIRARD/LEMAIRE/MARÈS/POIVRE D’ARVOR/REZNIKOW 1993.  
114 Z dalších francouzských historik� zabývajících se podrobn�ji �eskými d�jinami jmenujme nap�íklad 
Louise Légera �i Victora Tapié.  
115 Tuto knihu p�ipsal v�nováním svému zesnulému p�íteli malí�i S. H. Pinkasovi. 
116 Mezi tyto um�lce pat�í nap�íklad Karel Purkyn�, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Jaroslav �ermák, 
Antonín Chittussi, Vojt�ch Hynais, Zdenka Braunerová, Václav Radimský a další. 
117 Spolek Alliance française byl ustanoven 2. kv�tna 1886, v �ele s Pinkasem jako p�edsedou. Aliance 
nejprve sídlila v Mikulandské ulici �. 7, v roce 1926 se p�est�hovala do sídla Francouzského institutu 
v Ostrovní ulici �. 1508 a v 1930 se ob� instituce spole�n� p�est�hovaly pod jednu st�echu do nové budovy 
ve Št�pánské ulici �. 37, kde sídlí dodnes. 
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napl�ující ideu „v�da a um�ní osvobozuje národy“.118 Denisovi byl jako jednomu 

z prvních teoretik� organizace kulturní vým�ny mezi �eskoslovenskem a Francií 

Národním shromážd�ním v roce 1918 „vysloven dík národa za vše, co pro náš národ 

vykonal“.119 Na jeho po�est byl také v budoucnu zván Francouzský institut v Praze 

„Institutem Ernesta Denise“ a jeho jméno bylo v roce 1930 vytesáno nad vchodem do 

budovy institutu ve Št�pánské ulici .120   

 

Frédéric Clément-Simon byl prvním francouzským diplomatickým zástupcem v Praze. 

Jeho prvo�adým úkolem bylo zmapovat situaci, kterou hodnotil jako „extrémn� 

p�íznivou“ a p�ipravit vše pot�ebné k založení institutu.121 Ve�ejné zaujetí p�edevším 

francouzským um�ním a výtvarnou kulturou dokládá ve své korespondenci slovy: „[…] 

co u nás �esko-slovenský národ nejvíce oce�uje, jsou naše myšlenky, naše duševní  

a um�lecká kultura.“ 122 Již v listopadu roku 1919 podnítil velvyslanec Clément-Simon 

p�íchod Andrého Tibala, budoucího prvního �editele Francouzského institutu v Praze. 

André Tibal byl docentem univerzity v Nancy a záhy za�al p�ednášet na Univerzit� 

Karlov�. Hlavním d�vodem jeho povolání bylo zajišt�ní kvalifikovaného organizátora 

programové �esko-francouzské kulturní �innosti.  

 

Dalším diplomatem, který p�ichází do Prahy v souvislosti s p�ípravou institutu, je Jules 

Patouillet.123 Výsledkem jeho práce a p�íprav byla zásadní zpráva definující organizaci  

a p�sobení Francouzského institutu v Praze ze 17. �ervence 1920. V tomto dokumentu, 

ur�eném pa�ížským zástupc�m celé diplomatické mise, mimo jiné zmi�uje již tradi�ní 

spole�ný boj proti n�meckému nep�íteli. Z jeho zprávy vyplývá, že institut má fungovat 

jako francouzské v�decké pracovišt� v �eskoslovensku, které bude sloužit odborník�m  

z obou zemí, má však také zprost�edkovat francouzskou kulturu širšímu publiku.124 

 

Další krok následoval v srpnu 1920, kdy francouzský velvyslanec Ferdinand Couget 

napsal Edvardu Benešovi, že „z naší strany jsou u�in�na všechna opat�ení, aby se mohl 

                                                
118 MŽYKOVÁ 2000, 56-57. 
119 Stenoprotokol sch�ze Národního shromážd�ní ze dne 14. listopadu 1918. HNILICA 2009, 175. 
120 P�esné zn�ní vytesaného nápisu je Université de Paris, Institut Ernest Denis.   
121 HNILICA 2009, 19. 
122 „[…] ce que le peuple Tchéco-Slovaque aime et apprécie avant tout ce sont nos idées, notre culture 
intellectuelle et artistique.“ Dopis vyslance F. Clément-Simona panu Stephanu Pichonovi, ministru 
zahrani�ních v�cí v Pa�íži ze dne 30. b�ezna 1919. HNILICA 2009, 19, 179-181. 
123 V letech 1913 – 1919 byl �editelem Francouzského institutu v Petrohrad�.  
124 HNILICA 2009, 30. 
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Francouzský institut […] od �íjna otev�ít.“125 Na místa profesor� byli vybráni Daniel 

Essertier126 a Louis Brun, na filiálce v Brn� m�l p�sobit Alfred Fichelle, který však 

nakonec z�stal v hlavním m�st� a postupem �asu se stal klí�ovým organizátorem 

francouzské kulturní �innosti v celém �eskoslovensku. P�íjezd Ernesta Denise do Prahy 

29. �íjna 1920 m�l být skv�lou p�íležitostí pro slavnostní inauguraci Francouzského 

institutu v Praze. Dobový tisk jeho p�íchod bou�liv� oslavoval.127 Avšak Denis�v 

zhoršující se zdravotní stav mu poru�il uchýlit se již v p�li listopadu k lé�b� v podolském 

sanatoriu a p�erušit tak veškerý oficiální program. Tím se inaugurace institutu oddálila. Již 

p�ed inaugurací však probíhaly kurzy, které byly dvojího druhu cours public a cours 

fermés. Z toho cours public byly ur�eny t�m, kte�í se zajímali o francouzskou kulturu  

a reálie. Ferdinand Couget tvrdil, že kurzy „jsou obdobného druhu jako univerzitní 

p�ednášky ve Francii a zam��ují se na rozli�né aspekty francouzské kultury.“128 Na 

ve�ejných kurzech se poslucha�i dovídali o francouzské literatu�e, divadlu, historii, 

d�jinách um�ní, filozofii, ale také o zem�pise, pr�myslové geografii a psychologii.  

 

Zahajovací sch�ze Francouzského institutu v Praze se nakonec uskute�nila dne  

30. listopadu 1920 v Riegrov� síni Obecního domu.129 Na seznamu pozvaných byly 

všechny význa�né osobnosti pražského spole�enského života, zahrani�ní diplomaté  

a zástupci vlády, univerzitní profeso�i, p�edstavitelé francouzské vojenské mise  

i �eskoslovenské armády, krom� nich také osoby výrazn� orientované na francouzskou 

kulturu.130 André Tibal zde poprvé vystupoval jako �editel Francouzského institutu 

v Praze a v této funkci setrval až do roku 1925, kdy sv�j dobrovolný odchod zd�vodnil 

jednak namáhavostí práce, ale i nedostate�ným materiálním zajišt�ním.  

 

Druhým �editelem Francouzského institutu se stal Louis Eisenmann. Byl jmenován dne 

31. �ervence 1925 �ídící radou Slovanského institutu v Pa�íži. Jako zástupce �editele byl 

zvolen Alfred Fichelle, který m�l zajiš�ovat chod instituce v dob� Eisenmannovy 

                                                
125 HNILICA 2009, 31. 
126 P�sobil také jako redaktor Revue française de Prague. Její první �íslo vyšlo 30. b�ezna 1922 a 
v úvodníku bylo zd�razn�no poslání nového periodika, a to poskytovat stru�ná shrnutí p�ednášek institutu 
pro všechny, kte�í se jich nemohou pravideln� ú�astnit. HNILICA 2009, 54. 
127 Nap�íklad Národní listy p�inesly tuto zprávu hned na titulní stran�. 
128 HNILICA 2009, 36. 
129 HNILICA 2009, 35. 
130 Mezi nimi nap�íklad belgický vyslanec Forthomme, manželé Benešovi, Strimplovi, manželé Kramá�ovi, 
Emanuel �enkov, Hanuš Jelínek, Topi�ovi a další. HNILICA 2009, 34. 
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nep�ítomnosti. První stanovy131 však institut získal až v lednu 1923. Jejich p�edb�žný 

návrh zpracoval již v roce 1922 Louis Eisenmann. Tyto stanovy o sedmi paragrafech 

ur�ovaly úzké napojení institutu na pa�ížskou univerzitu a zajiš�ovaly chod instituce až do 

roku 1939. S novým �editelem byla zahájena i nová, dynamická perioda. Zd�raz�oval, že 

by institut m�l být p�edevším v�deckým ústavem a snažil se mu vtisknout odborn�jší 

charakter. Co se tý�e kurz�, cht�l se specializovat spíše na studenty francouzského jazyka, 

to znamená, že kurzy francouzských reálií byly omezeny. Z rozpo�tových d�vod� došlo 

ke zrušení filozofické sekce, a tím zmizely z nabídky kurzy d�jin um�ní. K obnovení 

výuky d�jin um�ní nedošlo, pouze v technické sekci se od letního semestru 1933/34 

vyu�ovala architektura. Celková orientace institutu se p�esunula do oblasti mnohem 

prakti�t�jších ekonomických a právnických v�d.132     

 

Snad jako náhrada filozofické sekce vznikly nov� organizované pracovní skupiny, které 

m�ly prohloubit další kulturní spolupráci, zejména v oblasti literatury a p�ekladatelství. 

První z nich Skupina �eskoslovensko-francouzských literárních studií svou �innost 

zahájila v prosince 1927. Vznik této skupiny podpo�il i francouzský velvyslanec François 

Charles-Roux, který se také podílel na organizování n�kterých výstav francouzského 

um�ní v Praze. Nap�íklad v roce 1931 byl protektorem výstavy Francie v obrazech 

�eských malí�� nebo v následujícím roce výstavy Karel �erný. Obrazy z Francie, které 

byly po�ádány institutem. Zašti�oval ale také Renoirovu výstavu v Galerii Evropa.  

 

Velkým úkolem, který stále nebyl spln�n a tudíž �ekal na Louise Eisenmanna, byl vhodný 

prostor, kde by institut mohl p�sobit. Do této doby kurzy nejprve probíhaly v zap�j�ených 

u�ebnách Univerzity Karlovy, které ale nastálo nebyly vyhovující. Na krátkou dobu byly 

využívány také u�ebny Státního (Jiráskova) gymnázia v Resslov� ulici. První vlastní sídlo 

institutu v Ostrovní ulici �p. 1508 bylo zakoupeno v roce 1922. Z d�vod� kapacitních 

nedostatk� p�i stále stoupajícím po�tu student� a nep�íliš uspokojivé lokace bylo 

rozhodnuto opustit staré prostory a postavit budovu novou. Vhodný pozemek pro stavbu 

nové budovy byl nalezen ve Št�pánské ulici.133 Dne 19. prosince 1929 byl položen 

základní kámen a 6. �íjna 1930 se nová budova otev�ela ve�ejnosti. Projektem budovy  

                                                
131 Byly smluveny v Pa�íži dne 20. ledna 1923 mezi rektorem pa�ížské univerzity Paulem Appellem a 
Antoinem Meilletem profesorem Collège de France, p�edsedou �editelského sboru Slovanského ústavu 
v Pa�íži. HNILICA 2009, 196-197. 
132 HNILICA 2009, 49-50. 
133 Tehdy s �íslem 37. 
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a dohledem nad výstavbou byl pov��en architekt Vraný. Hlavním požadavkem byla 

funk�nost, ale i reprezentativní vzhled. Ve Št�pánské ulici se objevila nová, moderní, 

p�ísná, monumentální a prosv�tlená budova bez dekoru. Nov� vzniklý reprezentativní 

palác francouzské kultury v Praze m�l zajistit mnohem bohatší francouzskou kulturní 

�innost než dosud. Sloužil jednak jako knihovna, dále jako prostor pro ve�ejné p�ednášky 

a výuku francouzského jazyka, jednak pro organizování výstav výtvarného um�ní. Toto 

�inorodé období skon�ilo ne�ekan� v kv�tnu 1937 smrtí dosavadního �editele Louise 

Eisenmanna.  

 

Institut podporoval také organizaci p�ednášek rozli�ných osobností. Využíval p�itom 

svých vazeb na další instituce - École française de Prague, Cercle français, Alliance 

Française - jež se zabývaly ší�ením francouzské kultury v �eskoslovensku.  

„V �eskoslovensku … existuje dost široké publikum zajímající se o francouzské 

p�ednášky,“ hodnotí situaci Alfred Fichelle na základ� výsledk� Ankety k p�ednáškám 

z roku 1933.134 Z tohoto pr�zkumu dále vyplývá, že pražská ve�ejnost dává p�ednost 

zejména literárním p�ísp�vk�m renomovaných spisovatel�, jejichž díla již byla p�eložena 

do �eštiny. Zkušenosti také ukázaly, že je vhodné zvát p�ednášející vždy p�i speciálních 

p�íležitostech, které budily zájem a jakými byly práv� výstavy francouzského um�ní.  

 

Spole�nost p�átel Francouzského institutu v Praze m�la být reprezentativním francouzsko-

�eskoslovenským orgánem, jejímž jménem byly do �eskoslovenska zvány k p�ednáškám 

významné osobnosti.135 Od roku 1930 tyto p�ednášky obvykle probíhaly ve velkém sále 

ve Št�pánské ulici.136 V seznamu p�ednášejících tvo�ili p�sobivou skupinu spisovatelé, 

noviná�i, politikové, vysocí ú�edníci, hudebníci, um�lci, a p�edevším univerzitní profeso�i. 

Nanešt�stí p�ímo fiaskem skon�ilo vystoupení Louise Gilleta s p�ísp�vkem  

o francouzských moderních malí�ích v b�eznu 1922. Gillet se ost�e ohradil proti 

avantgardnímu um�ní, p�i�emž odsoudil dílo Pabla Picassa. �eské publikum vyznávající  

a milující moderní sm�ry bylo velmi rozho��eno. Paradoxn� byla p�ednáška organizována 

pod patronátem SVU Mánes a Alliance Française. Ve školním roce 1932 – 1933 

pravideln� p�ednášel v kurzech institutu profesor d�jin um�ní Pa�ížské univerzity René 

Schneider (1867 – 1938). Po p�ednáškách obvykle následoval „diskusní �aj“, ur�ený pro 
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omezený po�et �eských host�, jehož ú�elem m�la být voln�jší vým�na názor� a navázání 

užších vztah�. 

  

Ministrem zahrani�ních v�cí Ivonem Delbosem byl zvolen na místo nového �editele 

institutu Sébastien Charléty. Novému vedení však následující politická situace, plynoucí 

ze stále se zv�tšujícího nebezpe�í rozpínajícího se nacistického N�mecka, nedop�ála 

institut dále rozvíjet. Také o t�chto událostech psal v �ervnu 1938 Alfred Fichelle do 

Pa�íže: „�asy jsou dost t�žké, ale pracujeme, jak nejlépe dovedeme, doufajíce, že klid 

p�ijde.“137 V p�edve�er války byl na pražské univerzit� odložen po�átek výuky na 

neur�ito, tím se pozastavovala také �innost institutu. Francouzští profeso�i do�asn� odjeli 

ze zem� a v Praze z�stal jen Alfred Fichelle. V roce 1939 p�išlo b�eznové obsazení 

�eskoslovenska. Mezi Prahou a Pa�íží za�aly proudit šifrované telegramy. Po vypuknutí 

druhé sv�tové války v zá�í 1939 museli opustit zemi všichni francouzští profeso�i. A tak 

poslední zbytky organizované kulturní �innosti zanikly pod na�ízením protektorátního 

ministerstva školství a národní osv�ty na podzim roku 1939.138 Za zmínku stojí, že 

v tomto nelehkém období se prost�ednictvím institutu a díky osobním kontakt�m 

navázaných p�i organizování francouzské kulturní �innosti v �eskoslovensku poda�ilo ze 

zem� dostat n�kolik židovských rodin �i komunistických osobností.139    

 

3.1.2 Výstavní �innost Francouzského institutu v Praze 

 

Výstavní �innost institutu byla sporadicky provozována již p�ed existencí nové budovy ve 

Št�pánské ulici, kdy institut využíval pohostinnosti jiných státních i soukromích 

za�ízeních, jako nap�íklad právnické fakulty Univerzity Karlovy 140 �i soukromé galerie 

                                                
137 HNILICA 2009, 73. 
138 HNILICA 2009, 79. 
139 HNILICA 2009, 78. 
140 V zá�í 1924 se zde uskute�nila výstava francouzské knihy, o níž se zmi�uje Karel �apek v Lidových 
novinách ze dne 30. zá�í 1924: „Výstava francouzské knihy a grafiky otev�ená práv� nyní v budov� 
právnické fakulty v Praze, je vlastn� jen prodejní a propaga�ní výstavou francouzského knižního trhu; není 
tu obsažena ani historie francouzské knihy, ani knižní (typografické a bibliofilské) um�ní, nýbrž asi p�t tisíc 
b�žných, nov� vydaných knih, které m�žete vzít do ruky, prolistovat a na míst� koupit. Ale zrovna to je 
zvláštní radost, která stojí za to; už ty st�ízlivé francouzské obálky, prost� bílé, žluté, oranžové nebo zelené, 
skoro vždycky p�kná sazba a lehký, p�íjemný papír, to vše má sv�j zvláštní �tená�ský p�vab; je to jako dob�e 
a �ist� podané jídlo. A ptáte-li se na ceny, podivíte se, jak je �eská kniha neúm�rn� drahá proti knize 
francouzské; za dva až t�i franky jsou krásné edice na bezd�evném papí�e, zdobené d�evoryty… B�hví jak se 
to d�lá. Pot�šení svého druhu je vzít do ruky francouzské vazby; z�ejm� tam ješt� neproniklo st�edoevropské 
šmízo; práce je tradi�ní, ale nadmíru jemná a pe�livá. Ale koneckonc�, místo aby se �lov�k díval na výstavu, 
vytáhne si z regálu n�jakou p�knou knihu, za�te se na n�které stránce – a najednou se podiví, že už se 
výstavka zavírá.“ �APEK 1985, 473-474. Citováno podle HNILICA 2009, 90. 
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známé jako Topi��v salón.141 Po�átek výstavní �innosti Francouzského institutu ve 

vlastních prostorách se datuje rokem 1930, kdy zde prob�hla první výstava. Výstavní sál 

s okny do ulice byl v pátém pat�e budovy ve Št�pánské ulici a byl charakteristický 

intenzivním sv�tlem, které p�icházelo z oken a prosklených �ástí st�ešní krytiny. Vstup do 

sálu je umožn�n schodišt�m s výtahem p�ímo z reprezenta�ní a bytové �ásti.  

 

P�i p�ípravách výstav v mezivále�ném období institut spolupracoval s  pražskými 

um�leckými skupinami, jakými byly nap�íklad Spolek výtvarných um�lc� Mánes, 

Um�lecká beseda, Jednota výtvarných um�lc� �i Sdružení �eských um�lc� grafik� 

Hollar.142 V úzkém kontaktu byl nap�íklad s teoretikem Václavem Nebeským, Václavem 

Rabasem �i Emanuelem Purghartem. Mnoha významným výstavám francouzského 

moderního um�ní, které prob�hly v Praze v mezivále�ném období, poskytoval institut 

svou organiza�ní pomoc a záštitu. Byly to po�iny �asto bohat� podporované francouzskou 

�i �eskoslovenskou vládou, proto jistou oficialitou trp�ly i výstavy po�ádané institutem. 

Výstavní �innost institutu byla diplomatická a neutrální. Z t�chto d�vod� nedocházelo 

k výstavám „provokativních“ avantgardních sm�r�, nap�. dadaist� a surrealist�. 

 

O zp�sobu organizování výstav �íká Alfred Fichelle, že „sám institut organizuje výstavy, 

ale vždy na doporu�ení Spole�nosti um�lecké �innosti (Association d’Action artistique). 

V tom p�ípad� zajiš�uje patronát, a pokud se Spole�nost zhostí náklad� na dopravu, zajistí 

um�lci sál zdarma, vezme si na starost katalog a reklamu.“143 V roce 1938 bylo 

oznámeno, že „podle nového na�ízení, výstavní sál Francouzského ústavu jest nap�íšt� 

vyhrazen pouze výstavám francouzského p�vodu.“144 

 

Celkov� však ohlas expozic po�ádaných Francouzským institutem v žádném p�ípad� 

nenaplnil o�ekávání a p�es veškerou publicitu se výrazn� nezapsal do pražského 

kulturního života. To nám dosv�d�uje i dopis Emanuela Purgharta, �editele tiskové služby 

ministerstva zahrani�ních v�cí v Praze, Alfredu Fichellovi, kde uvádí: „Tyto výstavní 

prostory nemohou a nebudou nikdy moci sloužit ú�elu, kterému byly ur�eny, nebo� se 

nacházejí v posledním pat�e budovy a p�edevším kv�li tomu, že sál je p�ístupný pouze po 

schodech nebo výtahem, který pojme jen dv� až t�i osoby. Je sice pravda, že prostory 
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Obecního domu se nacházejí také v pat�e, ale tyto sály byly postaveny dávno p�ed válkou, 

v dob�, kdy se nedostávalo v Praze výstavních míst. Publikum si sem zvyklo docházet  

i p�es schodišt�, protože bylo známo, že zdejší výstavy jsou nejlepší. Navíc tyto sály jsou 

ve druhém pat�e. A�koliv byly v prostorách institutu uspo�ádány velmi zajímavé výstavy, 

které by v jakémkoli jiném sále vzbudily pozornost, na institutu prob�hly bez zájmu – �i 

skoro bez zájmu, a vzpome�te na úsilí, které v�novali vaši spolupracovníci k jejich 

propagaci. Každý nový sál, který by byl v Praze z�ízen, musí být situován na 

nejfrekventovan�jších ulicích, se snadným p�ístupem a s vchodem, který sám o sob� 

p�itahuje pozornost publika. Št�pánskou ulicí nechodí lidé, kte�í by se zajímali o výstavy 

institutem po�ádané. Jsou to sami návšt�vníci institutu, kte�í jsou obvykle informováni  

o výstavách, a mimo to publikum existuje pouze omezený po�et zajímavých osobností, 

kte�í chodí pravideln� na vernisáže.“145 Ve své dosti nekompromisní kritice Purghart 

pokra�uje: „Mám pocit, že p�ítomnost výstavního sálu vás nutí, z d�vod�, abyste místnosti 

obsadili, po�ádat výstavy, které byste nezorganizovali, pokud byste tyto prostory nem�li. 

Nebylo by lepší po�ádat mén� výstav, ale výstavy velmi dob�e vybrané a hledat pak pro n� 

možné prostory ve m�st�? To by vám umožnilo využít existující prostory k jiným – snad 

užite�n�jším ú�el�m. V tomto p�ípad� není možné organizovat výstavy na poslední chvíli, 

protože prostory ve m�st� je zapot�ebí rezervovat velmi dlouho dop�edu. Ale podle mého 

názoru, i tento fakt vám m�že být prosp�šný, protože dost dlouhý termín vy Vám dovolil 

prohloubit organizaci každé výstavy a pe�liv� p�ipravit vše, co by zajistilo její úsp�ch.“146 

Z této výpov�di je patrné, že nevyhovujícící byla nejenom lokace budovy a fakt, že 

výstavní prostory se nacházely až v poslední pat�e, ale i kvalita výstavního programu. 

Výstavy tudíž nebyly shledány úsp�šnými ani z �ad oficiálních vládních kruh�, ani z �ad 

ve�ejnosti, což dokazuje jejich nízká návšt�vnost.     

 

3.1.2.1 L’Algérie et les Artistes Français Contemporains (1930, listopad-prosinec) 
 

První výstava s názvem L’Algérie et les Artistes Français Contemporains (Alžírsko  

a sou�asní francouzští um�lci), která se ve Francouzském institutu v Praze konala b�hem 

listopadu a prosince roku 1930, byla expozicí sto padesáti d�l od více než padesáti 

um�lc�. Tato p�ehlídka malí�ství a socha�ství s tématikou Orientu, odkazujíc k dílu 

Eugèna Delacroixa, byla organizována „pod dohledem alžírské vlády a Francouzské 
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spole�nosti um�leckého rozvoje a vým�ny.“147 Vystavujícími um�lci byli mimo jiné 

Charles Dufresne (Alží�anka s kytarou), Othon Friesz (La Place du Gouvernement v 

Alžíru), Albert Marquet (Zahrada, Interiér arabského domu) �i Henri Matisse 

(Odaliska).148 Návšt�vníci mohli obdivovat díla rozli�ných technik - malby, lepty, kvaše, 

pastely, kresby, akvarely, litografie, plastiky v sád�e �i bronzu, ale i d�ev�né skulptury. 

V úvodu tišt�ného katalogu výstavy,149 který je ve francouzském jazyce, jsou 

vyjmenováni �estní p�edsedové a zástupci patronátního výboru, za nimiž následuje 

seznam vystavujících a jejich d�l. První expozice m�la tedy st�edomo�skou, ale p�edevším 

koloniální tematiku. Uvedla se velmi dob�e. Ješt� v prosinci roku 1930 Fichelle do Pa�íže 

spokojen� psal, že „máme stále výstavu o Alžírsku, která je navšt�vována každý den 

n�kolika desítkami osob, a to již trvá dost dlouho.“150  

 

3.1.2.2 Francie v obrazech �eských malí�� (1931) 
 

V roce 1931 p�ináší výstava Francie v obrazech �eských malí�� (La France vue par les 

Peintres tchèques) ucelený soubor d�l �eských um�lc� 19. století, kte�í své nám�ty �erpali 

„ze života a kraj� sladké Francie“.151 Protektorem výstavy byl François Charles-Roux, 

vyslanec a zplnomocn�ný ministr republiky francouzské v Praze. Uspo�ádání výstavy  

a katalogu se zhostil malí� Karel Špillar, který také za svého mládí pobýval ve Francii. Na 

výstav� bylo p�edstaveno 101 d�l dvaadvaceti �eských autor�, kte�í ve druhé polovin�  

19. století tvo�ili ve Francii. Úvodním textem do katalogu p�isp�l František Žákavec, kde 

citoval slova histori�ky um�ní Renáty Tyršové „že tito �eští výtvarníci šli do Francie, 

protože vysoká škola um�ní nep�estává býti v Pa�íži“.152 A práv� ve Francii mohli pln� 

rozvinout nové um�lecké tendence, které v �eském prost�edí t�žko prosazovali. 

Z katalogového vý�tu vystavených exponát� se dozvídáme o významných dílech, která 

dnes nalezneme v majetku Národní galerie v Praze. Jednalo se nap�íklad o soukromou 

kolekci d�l továrníka Jind�icha Waldese, z níž na výstavu zap�j�il olej Place de la 
                                                

147 Katalog výstavy L’Algérie et les Artistes Français Contemporains. Francouzský institut v Praze. Praha 
1930, nepag. 
148 Katalog výstavy L’Algérie et les Artistes Français Contemporains. Francouzský institut v Praze. Praha 
1930, nepag. 
149 František Žákavec p�isp�l do výstavního katalogu následujícím komentá�em: „Francouzský ústav 
Arnošta Denise v Praze ve své nové budov� pamatoval i na výstavní sí�, chápaje, že plné jeho p�sobení žádá 
i složku výtvarnou, ve francouzské kultu�e tak d�ležitou. Zahájil tuto �innost výstavou Francouz�, kte�í dnes 
výtvarn� zpodobují lid a p�írodu v krásné francouzské kolonii Alžíru.“ Katalog výstavy L’Algérie et les 
Artistes Français Contemporains. Francouzský institut v Praze. Praha 1930, nepag. 
150 HNILICA 2009, 92. 
151 Katalog výstavy Francie v obrazech �eských malí��. Francouzský institut v Praze. Praha 1931, 25. 
152 Katalog výstavy Francie v obrazech �eských malí��. Francouzský institut v Praze. Praha 1931, 7. 
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Concorde Viktora Barvitia z roku 1866, Pob�eží v Roscoffu a Breto�skou kuchyni 

Jaroslava �ermáka a všechna vystavená díla Františka Kupky. Na vzniku výstavy se 

podíleli také poz�stalí um�lc� a soukromí sb�ratelé,153 kte�í svá díla ochotn� zap�j�ili. 

V úvodu výstavního katalogu se setkáme se zajímavou poznámkou, týkající se termínu 

uskute�n�ní výstavy: „V roce, kdy v Praze program výstavní po�ítá se t�emi velikými 

výstavami francouzského moderního um�ní (dv� v ,Mánesu‘, z nichž jedna socha�ská, 

Bourdellova, a jedna v ,Um�lecké Besed�‘), […].“154 V roce 1931 však byla uspo�ádána 

pouze jedna „mánesácká“ výstava francouzského um�ní, a to výstava Um�ní sou�asné 

Francie. Tuto poznámku objas�uje Vojt�ch Volavka u p�íležitosti výstavy francouzského 

moderního socha�ství v roce 1935: „[…] Bourdell�v soubor je širší jen z toho d�vodu, že 

má nahradit kdysi již zamýšlenou, ale neuskute�n�nou posmrtnou exposici […].“155  

 

3.1.2.3 Maurice Mendjizky (1932, b�ezen) 
 

Francouzský malí� Maurice Mendjizky (1889 – 1951) vystavoval ve Francouzském 

institutu od 15. b�ezna do 31. b�ezna 1932. Výstava se uskute�nila pod patronátem 

federace Alliance Française v �eskoslovensku. Maurice Mendjizky byl polského p�vodu 

a stal se jedním z p�edstavitel� L’École de Paris. Vystaveno bylo celkem 23 d�l  

a v katalogu byly reprodukovány t�i obrazy. Reprodukce jsou ale velmi nekvalitní  

a detailn� z nich nelze rozeznat tém�� nic. V prvním p�ípad� se jedná o portrét sedícího 

muže opírajícího se o h�l, v rohu obrazu je stole�ek se sklenkou. Další výjev je snad 

umíst�n v bohat� rozrostlé zahrad�, v pop�edí je židle a na vrcholu kompozice m�žeme 

rozeznat postavu [13a]. Poslední reprodukce zobrazuje zátiší, jež tvo�í ovoce rozprost�ené 

na stole, vedle je umíst�na váza s kv�tinami a džbán [13b]. Struktura malby se jeví jako 

hustá a pastózní s viditelnými tahy št�tce s použitím jasných barev, které lze tušit 

z vysokých kontrast� �ernobílé reprodukce. Katalog byl dopln�n stru�nou p�edmluvou 

Anatola Jahovského, kde se zabýval tím, jaký význam m�l pro Mendjizkého Cézanne, což 
                                                

153 Byli to nap�íklad A. Bienera, jenž zap�j�il Brožík�v olej Krajina (Doškové chaty) a všechna díla A. 
Chittussiho (Nádraží v Pa�íži, Les ve Fontainebleau, Rameno Sekvany p�i ostrov� St. Ouen, Lundy u 
Girondy, Normandská krajina, Courbevoie-Paris). A. Fingerland zap�j�il ze své sbírky díla V. Brožíka (dv� 
kresby stejného nám�tu Hlava rybá�e a olej Ve�erní návrat). R. Ryšavý zap�j�il Barviti�v olej Komedianti, 
E. Ku�era Hynaisovu Projíž	ku v Boulo�ském lese a oleje Láze� a Krajina, A. Hynaisová zap�j�ila 
Hynaisova díla Pohled z um�lcova ateliéru na Montmartru, Na balkónu (Place Pigalle), Mo�e, Skály u mo�e 
a reprodukci diplomu ze Sv�tové výstavy v Pa�íži z roku 1889. Další Hynaisovo dílo Na výlet�  bylo 
vystaveno z majetku Ministerstva zahrani�ních v�cí. Další zap�j�itelé viz Katalog výstavy Francie 
v obrazech �eských malí��. Francouzský institut v Praze. Praha 1931, 27-49.  
154 Katalog výstavy Francie v obrazech �eských malí��. Francouzský institut v Praze. Praha 1931, 7. 
155 E. A. Bourdelle zem�el roku 1929. Katalog výstavy francouzského moderního socha�ství. Association 
Française d’Expansion et d’Échanges Artistiques. Praha 1935, 8. 
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dokazuje i výše popsaná reprodukce Mendjizkého zátiší s ovocem. Jahovský došel 

k záv�ru, že díky Cézannovi objevilo mnoho um�lc� nový zp�sob vid�ní a tím získali 

neomezenou tv�r�í svobodu a možnost vid�t sv�t novýma vlastníma o�ima.156 Maurice�v 

syn Serge Mendjizky se narodil v roce 1929 v Pa�íži a stal se také malí�em. 

 

3.1.2.4 Karel �erný. Obrazy z Francie (1932, �ervenec) 
 

Dílo malí�e Karla �erného (1910 – 1960) bylo v institutu p�edstaveno od 1. �ervence do 

10. �ervence 1932. Záštitu nad výstavou p�evzal velvyslanec F. Charles-Roux. P�edmluvu 

katalogu napsal Jules Chopin.157 Karel �erný p�ichází v roce 1913 do Pa�íže, kde se snaží 

prosadit v akademickém prost�edí. Po vypuknutí války se dobrovoln� zapisuje do 

francouzské Cizinecké legie a je poslán do Maroka. Využívá p�íležitosti, aby ve hbitých 

akvarelech zachytil krásné scény Orientu (Mešita Karaouine, Prodava� vody, Zahalená 

žena). B�hem války p�sobí ve vojenském orchestru a v�nuje se také studiu hudby, která 

bude mít zna�ný vliv na jeho malí�skou tvorbu. Po skon�ení první sv�tové války 

pravideln� obesílá pa�ížské salony a jeho dílo pozorn� sledují i pa�ížští um�le�tí kritici. 

Ve svých dílech vyjad�uje osam�lost �lov�ka mezi lidmi. Teprve po válce se jeho paleta 

projas�uje. František Šmejkal upozornil na souvislost �erného s tvorbou Giorgia de 

Chirica, když v litografii z roku 1946 zobrazil melancholický výjev zasn�né ležící ženy, 

která je p�ímo konfrontována s chirikovskou arkádovou stavbou.158 

 

3.1.2.5 Suzanne Tourte (1932) 

 

Dílo Suzanne Tourte bylo v Praze vystaveno v roce 1932 pod patronátem Spole�nosti 

p�átel Francouzského institutu v Praze. Suzanne Tourte získala v roce 1932 cenu Florence 

Blumenthal, která byla ud�lována um�lc�m v letech 1919 – 1954 stejnojmennou 

francouzsko-americkou organizací. Výstavní soubor �ítal na 63 kreseb a 26 pláten, z nichž 

jmenujme nap�íklad Les amoureux, Couple (s poznámkou Osuské vendu), Maman 

slovaque.159  
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159 Katalog výstavy Suzanne Tourte. Francouzský institut v Praze. Praha 1932, nepag.  
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3.1.2.6 Obrazy a sochy Ondine Magnard Vlachové a Jana B. K. Vlacha (1933, �íjen) 

 

Výstava manželského páru se uskute�nila od 7. �íjna do 25. �íjna roku 1933 ve výstavních 

sálech Francouzského institutu ve Št�pánské ulici. P�edmluvu katalogu napsal Pascal 

Forthuny, um�lecký kritik �asopis� Matin, Excelsior a Gazette des Beaux Arts. Socha� Jan 

Vlach p�išel do Pa�íže v roce 1925, aby se u�il v ateliéru Jeana Bouchera. Docházel také 

na p�ednášky Františka Kupky. Ve t�icátých letech zhotovil také busty Františka 

Kupky.160 Seznámil se s malí�kou Ondine Magnard, která se stala jeho chotí, za sv�dky na 

svatb� m�li práv� Bouchera a Kupku.161 Forthuny upozor�uje na Ikara Jana Vlacha zde 

vystavovaného, který byl již obdivován na pa�ížských salónech. Dále upozor�uje na 

socha�ské hodnoty jeho bust a �íká: „[…] jsou to spíše zrcadla vnit�ní podstaty �lov�ka, 

jeho sn�, nad�jí, myšlenek […].“162 Také o tvorb� Ondine Magnard Vlachové se vyjad�uje 

kladn� a zd�raz�uje charakteristické rysy její malby, jakými jsou široké a jisté tahy št�tce, 

energická kresba. Z nám�t� zde vystavených jmenujme nap�íklad Zátiší s rybami, Déš� na 

Sein�, Prádelna u mostu Marie, Pa�íž. V únoru 1939 se manželé vrátili do Francie.     

 

3.1.2.7 Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastik (1935, leden-únor) 

 

Významná výstava se uskute�nila v lednu a únoru roku 1935 v pavilonu SVU Mánes 

v Praze Na P�íkopech, nicmén� po�ádána byla Spole�nosti p�átel Francouzského institutu 

v Praze a Sdružením �eských um�lc� grafik� Hollar pod patronátem T. G. Masaryka, což 

také sv�d�í o její závažnosti. Katalog uvádí �leny výstavního výboru,163 zodpov�dné za 

výb�r d�l. Na výstavu zap�j�ily díla mnohé významné francouzké instituce jako nap�íklad 

Louvre.164 V Praze byl p�edstaven velký reprezentativní soubor více jak dv� st� d�l, ale 

pouze od osmi um�lc�, kte�í se také objevují v podtitulu výstavy. Jsou to Honoré 

Daumier, Jean François Millet, Camille Corot, Charles Daubigny, Théodore Rousseau, 

                                                
160 Busta se dnes nachází v soukromé sbírce v Pa�íži. PRAVDOVÁ 2009, 88. 
161 PRAVDOVÁ 2009, 23. 
162 Katalog výstavy obraz� a soch Ondine Magnard Vlachové a Jana B. K. Vlacha. Francouzský institut 
v Praze. Praha 1933, nepag. 
163 Jsou jimi Dr. Kamil Krofta, Dr. Louis Eisenmann, Ludvík Strimpl, Dr. Vilém Pospíšil, F. Kobliha, 
Arthur Novák, Em. Purghart, Vl. Silovský, J. Stretti-Zamponi, T. F. Šimon, Dr. Vojt�ch Volavka. Katalog 
výstavy francouzské grafiky, kreseb a plastik. Spole�nost p�átel Francouzského institutu v Praze a Sdružení 
�eských um�lc� grafik� Hollar. Praha 1935, 4. 
164 Kompletní seznam zap�j�itel�: Národní muzea v Pa�íži, Louvre, Národní knihovna a Kabinet rytin 
v Pa�íži, Moderní galerii v Praze a profeso�i na Sorbonn� - Le Garrec, P. A. Lemois a A. Pauphilet. Katalog 
výstavy francouzské grafiky, kreseb a plastik. Spole�nost p�átel Francouzského institutu v Praze a Sdružení 
�eských um�lc� grafik� Hollar. Praha 1935, 4. 
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Antoine Louis Barye, Jules Dupré, Narcisse Virgile Diaz de la Peña. Úvodní text katalogu 

napsal p�ední �eský historik um�ní zabývající se francouzským um�ním Vojt�ch Volavka 

a zhodnotil vývoj francouzského um�ní: „A�koliv náš �asový odstup je dosud neveliký, 

vidíme již dnes, že francouzské um�ní 19. století lze p�i�aditi k nejvyšším vrchol�m 

dosaženým v evropském výtvarnictví. V Praze je toto um�ní dob�e známo. Byli jsme 

z prvních, kte�í mu porozum�li a kdo je dokonce milovali ješt� d�íve, než jistá �ást 

samotné Francie. Proto je u nás každá návšt�va francouzského um�ní v�eleji vítána než 

kdekoliv jinde. I tato výstava jejíž p�vodní rozvrh byl mnohem rozsáhlejší, než dovolily 

uskute�niti dnešní t�žké pom�ry, je pro nás radostnou p�íležitostí, abychom op�t rozší�ili 

svoji znalost francouzské um�lecké kultury. Výstava ukazuje v obšírn�jším a obez�etn�ji 

vybraném p�ehledu, než jsme dosud vid�li, jeden úsek velkého d�jišt� novodobého 

francouzského um�ní: grafiku a kresby oné první velké generace, jež nastupuje kolem roku 

1830, zahajujíc slavný boj o moderní výraz. Zvláštní kapitolu tvo�í dílo Delacroixovo. 

V �ele tohoto pokolení však stojí Honoré Daumier a mist�i Barbizonské školy.“ 165 Zmínil 

se o kladném vztahu �eského publika k francouzskému um�ní, které zde bylo již tradi�n� 

chápáno a p�ijímáno. Jiné hodnocení bychom ani nemohli �ekat od tv�rce koncepce 

francouzské expozice v Moderní galerii a autora jejího prvního odborného zpracování.166 

Katalog je doprovázen �ty�mi reprodukcemi karikatur, které jsou ale uvedeny bez 

popisky. Kolekce grafiky byla dopln�na i o obrazy z Moderní galerie v Praze. Jednalo se o 

Daumierova díla B�emeno a Na barikádách a o Corot�v Statek v lese.    

 

3.1.2.8 Francouzské moderní socha�ství (1935, kv�ten-�ervenec) 

 

Výstava nového francouzského socha�ství se uskute�nila od 17. kv�tna do 21. �ervence 

roku 1935 v letohrádku královny Anny (Belvedér). Jejím po�adatelem byl spolek 

Association Française d’Expansion et d’Échanges Artistiques. Jednalo se o výstavu 

s velkou oficiální podporou a záštitou, jež se za�adila do souvislostí dobové kulturní 

politiky. Protektorem výstavy byl prezident T. G. Masaryk. Mezi �estnými p�edsedy 

výstavy nalezneme p�ední politické osobnosti, jak ministry zahrani�ních v�cí obou zemí, 

tak ministry školství a velvyslance. V �estném výboru zasedali mimo jiné Louis 

Eisenmann, P�emysl Šámal, kanclé� prezidenta republiky, Max Švabinský nebo Zden�k 

                                                
165 Katalog výstavy francouzské grafiky, kreseb a plastik. Spole�nost p�átel Francouzského institutu v Praze 
a Sdružení �eských um�lc� grafik� Hollar. Praha 1935, 6.  
166 VOLAVKA 1935. 
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Wirth. Pracovní výbor, který byl nejvíce odpov�dný za výb�r d�l, instalaci a celkovou 

koncepci výstavy, byl složen mimo jiné z následujících osobností Robert Brussel, �editel 

po�ádajícího spolku, um�lecký kritik Pierre du Colombier, René Huyghe, konzervátor 

Louvru, Jaromír Pe�írka, Emanuel Purghart a nemohl chyb�t Vojt�ch Volavka, který 

napsal také katalogovou sta�.167 Autorem p�edmluvy katalogu je výtvarný kritik Claude 

Roger-Marx. Hlavní snahou výstavy bylo vytvo�it celkový p�ehled soudobého 

francouzského socha�ství. Nejpo�etn�ji byl zastoupen zakladatel novodobého socha�ského 

projevu Auguste Rodin, od n�hož bylo vystaveno p�tadvacet soch. Z Rodinových d�l, 

které nebyla zap�j�ena z majetku tehdejší Moderní galerie, jmenujme Tane�nice, 

Schýlená žena, Ovidiovy Metamorfosy, Marnotratný syn nebo Tajemství. Volavka jako 

„st�ed dnešního socha�ského pokolení“ ozna�uje Wléricka, Gimonda, Corneta a Poissona. 

Tito socha�i jsou dnes tém�� zapomenuti. Vyzdvihuje také význam Aristide Maillola pro 

vývoj socha�ství a p�irovnává ho k významu Cézanna v malí�ství. Ten tkví p�edevším ve 

zjednodušení formy na kulovité a válcovité tvary. Zajímavým zjevem je Constantin 

Brancussi, který se již svou formou snažil p�iblížit k surrealismu. Celkem bylo na výstav� 

zastoupeno dvaa�ty�icet um�lc� a vystaveno více jak sto padesát d�l. 

    

3.1.2.9 Les Artistes Musicalistes (1935, listopad) 

 

„První výstava této skupiny v Praze, jejímž �estným p�edsedou je Edouard Herriot  

a zakladatelem Henry Valensi, se koná pod protektorátem Klubu architekt� a SVU Mánes 

od 8. listopadu do 25. listopadu 1935 ve výstavním sále institutu Ernest Denis ve 

Št�pánské 37, Praha II.,“ hlásá titulní strana [14] propaga�ního letáku vydaného 

k výstav�.168 K výstav� se konaly doprovodné p�ednášky o musikalismu s projekcemi. 

Tento revolu�ní sm�r byl p�edstaven díly devatenácti autor�, z nichž m�žeme zd�raznit 

nap�íklad Roberta Delaunay, Alberta Gleizese, Constantina Popoffa. Ve stati 

Musikalismus André Warnod cituje definici tohoto sm�ru, kterou vymezil Henri Valensi 

v roce 1913: „Musikalismus je v podstat� hudební intuicí, zmoc�ující se ducha um�lcova 

ve chvíli tvo�ení, a to v jiném odv�tví um�ní, než je hudba.“ Warnod velmi svérázným 

                                                
167 Katalog výstavy francouzského moderního socha�ství. Association Française d’Expansion et d’Échanges 
Artistiques. Praha 1935, 3-4. 
168 Katalog má formu spíše propaga�ního letáku. Je to sešit vytvo�ený n�kolika do sebe vloženými dvojlisty. 
Nicmén� v seznamu použitých pramen� ho pro jednotnost uvádím také jako výstavní katalog. Katalog 
výstavy Les Artistes Musicalistes. Francouzský institut v Praze. Praha 1935, nepag.  
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zp�sobem vykládá d�jiny um�ní po svém: „Archipenko, Lipchitz, Zadkine tvo�ili 

podv�dom� ,v duchu hudby‘. Jejich nejkrásn�jší díla jsou z�ejm� evokativní  

a ,dynamická‘. Impresionisté byli ,musikalisty‘. Tvo�ili obraz jako symfonii aniž by se byli 

zabývali hudbou. Kubisté, surrealisté, jsou jimi rovn�ž, snad jim to �íkáme první, jednak 

proto, že rozvinují ,v �ase‘ zdánlivou statiku p�edm�t� (což souhlasí s duchem hudby), 

jednak tím, že zdvojují skute�nost, staví ji ,nad‘ ni samu, což vede k p�edstav� ,rovn�ž 

inspirované hudebním duchem naší doby‘.“ Tato mezinárodní skupina um�lc� m�la 

svérázný názor na um�leckou tvorbu. I když fenomén spojení výtvarného um�ní s hudbou 

p�ináší zajímavé výsledky (viz. nap�íklad výstava Kandinskij - Kupka - Schönberg)169 je 

dnes spíše opomíjen. Rozhodn� se ve t�icátých letech, kdy vrcholí surrealismus, jednalo  

o okrajovou záležitost. O tvorb� musikalist� si m�žeme ud�lat lepší p�edstavu ze �ty� 

�ernobílých reprodukcí, jimiž je dopln�n výstavní katalog. Jedná se o obraz Frédéricka 

Kanna Malba (Rytmus sv�ta), Henriho Valensiho �ervená symfonie, obraz Sny 

Constantina Popoffa a také dílo �eského um�lce Arneho Hoška Hlas Carus�v - Bizet - 

Lovci perel [15]. Arne Hošek byl jediný z �eských um�lc�, který ve své tvorb� nalezl 

podobná východiska jako musikalisté a m�l možnost se p�ímo zapojit do mezinárodní 

výtvarní aktivity této pa�ížské skupiny. Jeho dílo je však zachované jen torzáln�.170 Kolem 

roku 1927 zapo�al sv�j pr�zkum synestézie, tj. psychického stavu, v n�mž vjem jednoho 

smyslu je vyvolán podn�tem z jiné smyslové oblasti a p�edevším tzv. fotism� neboli 

barevného slyšení, kdy sluchový vjem je doprovázen barevným dojmem.171 P�i 

výtvarných realizacích pak Hošek vycházel z p�edpokladu, že melodii lze analyzovat 

geometricky, a že je t�eba výhradn� používat akvarelové barvy, protože jsou 

„nejušlechtilejším malí�ským prost�edkem“. K tomuto názoru došel Hošek na základ� 

svého studia d�jin um�ní: „Tajemství starých akvarelist� bylo, že docílili pr�hlednosti p�i 

nejsyt�jších barvách.“172 Jeho práce byly vystavené v Hamburku, kde vzbudily zájem. 

Mimo jiné zaujaly také pa�ížského profesora École Superiére des Arts Décoratifs Monod-

Herzena, který ho doporu�il práv� utvo�ené skupin� výtvarník� Les Artistes 

Musicalistes.173 Zakladateli skupiny byli malí�i Henri Valensi a Charles Blanc-Gatti. 

                                                
169 Vasilij Kandinskij, František Kupka, Arnold Schönberg. Abstrakce a atonalita: Dobrodružství 
chromatiky, 12. 5.  –  31. 7. 2011, Museum Kampa, Praha. www.museumkampa.cz/, vyhledáno 23. 6. 2011. 
170 Arne Hošek byl architekt, jenž se architekturou nijak zvláš� nezabýval. Od roku 1910 p�sobil jako 
ú�edník - nejd�ív v zemském ú�ad� v Praze, pozd�ji na ministerstvu ve�ejných prací. Celý život se úsp�šn� 
v�noval akustice, o níž napsal �adu teoretických �lánk�. Jako akustik spolupracoval s architektem Kou�ilem 
a bratry Šlapetovými. ROUSOVÁ 1998, 29. 
171 ROUSOVÁ 1998, 29. 
172 ROUSOVÁ 1998, 29. 
173 ROUSOVÁ 1998, 29. 
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Prvn� jmenovaný je na této výstav� zastoupen sedmi díly. Pat�í sem Moskevský rytmus 

(1912), Pokus o perspektivu „�as - prostor“ (1921), Jarní symfonie, Letní symfonie (ob� 

1932), Podzimní symfonie, Zimní symfonie (ob� 1933) a �ervená symfonie (1935). Druhý 

zakladatel skupiny na této výstav� zastoupen nebyl. Výbor skupiny musikalist� tvo�ili 

nap�. básník Paul Valéry a hudební skladatelé Arthur Honnegger a Maurice Ravel. 

V dubnu 1932 vydali manifest, jenž se stal sou�asn� i výzvou k mezinárodní ú�asti na 

výstavní �innosti skupiny. V p�ekladu manifest díky Hoškovi publikoval ješt� téhož 

m�síce �asopis �eská hudba. Mimo jiné se v n�m �íká: „Projevující tímto manifestem 

názor na um�ní, hodláme utvo�it skupinu malí��, kterým se stala hudba již hybnou silou 

[…] Každému je jasno, že základními charaktery tohoto století jsou: využití v�dy  

a zevšeobecn�ný dynamismus, které p�ivád�jí s sebou nebo vyjad�ují v celku rytmus, 

harmonii, synthesu atd. Krátce um�ním, jež ze všech nejvíce skýtá dynamismu, rytmu, 

harmonie, v�dy, synthesy atd. je hudba. Proto si uv�domujeme, že z hlediska estetického 

ovládá naší dobu hudební duch a že je nutno, aby se um�ní zhudebnilo […] uve�ej�ujeme 

tento manifest, abychom vyzvali um�lce, a� je zp�sob jejich um�leckého vyjad�ování 

jakýkoliv, aby se k nám p�ipojili, cítí-li v sob�, že dech hudby oživuje naši dobu. Brzy 

vystavíme své práce i jejich, abychom dokázali: Tvo�iti v poslušnosti zákon� inspirace  

a komposice sou�asné hudby, jež ovládá všechna um�ní.“174 Valensi a Blanc-Gatti 

uspo�ádali v dob� od 20. prosince 1932 do 20. ledna 1933 první Salon musikalist� 

v galerii de la Renaissance v Pa�íži. Mezi dvaat�iceti dalšími um�lci se zú�astnil i Hošek. 

Dokonce si k této p�íležitosti nechal vytisknout drobnou brožuru s reprodukcemi 

doprovázenými vlastním textem ve francouzštin�. Hoškovy akvarely z�ejm� slavily 

úsp�ch. Nadále byl Hošek v katalozích musikalist� jako jeden z mála reprodukován.175 

Patrn� také jeho p�i�in�ním uspo�ádal Francouzský institut v Praze výstavu skupiny Les 

Artistes Musicalistes. P�estože se jí mimo jiné zú�astnilo i n�kolik významných 

abstrakcionist�,176 recenze v tisku byly odmítavé a nejh�� dopadl Hošek.177 Na základ� 

studie Hany Rousové bychom mohli sledovat myšlenku propojení výtvarného  

a hudebního um�ní, což by nás dovedlo k Paulu Klee a Kandinskému.178 

                                                
174 Citováno podle ROUSOVÁ 1998, 31. 
175 S musikalisty Arne Hošek také vystavoval v letech 1934 – 1935 na dalších Salonech v Pa�íži, 1935 
v Praze, 1936 v Budapešti a 1938 v Sao Paulo v Brazílii. Jedinou samostatnou výstavu m�l Hošek v zá�í 
1934 ve výstavní síni U Topi�e v Praze. ROUSOVÁ 1998, 31.  
176 Robert Delaunay vystavoval dv� abstraktní kompozice a Albert Gleizes p�edstavil Takt, kadence, rytmus 
a Od obrysu k tvaru. Katalog výstavy Les Artistes Musicalistes. Francouzský institut v Praze. Praha 1935, 
nepag. 
177ROUSOVÁ 1998, 31. 
178ROUSOVÁ 1998, 36. 
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3.1.2.10 Výtvarné um�lkyn� Francie (1937, kv�ten) 

 
Výstava se uskute�nila v reprezentativních prostorech Obecního domu hlavního m�sta 

Prahy od 5. kv�tna do 31. kv�tna 1937 a byla uspo�ádaná pé�í Sdružení p�átel ústavu 

Arnošta Denise v Praze, Spolku Femmes Artistes Modernes v Pa�íži a Kruhu výtvarných 

um�lky� v Praze pod protektorátem Hany Benešové, manželky prezidenta �eskoslovenské 

republiky a paní Albert Lebrun, manželky prezidenta francouzské republiky.179 Na 

realizaci výstavy se podílelo mnoho p�edstavitel� kulturního i politického života v Praze  

a v Pa�íži. Výstav� poskytovalo své �estné p�edsednictví sedm významných osobností, 

mimo jiné nap�. Št�pán Osuský, velvyslanec v Pa�iží nebo Kamil Krofta, ministr 

zahrani�ních v�cí. �estný výbor zastupoval nap�. Louis Eisenmann, �editel Francouzského 

institutu v Praze, Paul Valéry, Alice Masaryková, Vincenc Kramá�, �editel Státní galerie 

v Praze nebo také spisovatelka Anna Marie Tilschová, na kterou ve svých pam�tech 

vzpomínal Otakar Štorch-Marien.180 V pracovním výboru zasedli nap�íklad Alfred 

Fichelle, zastupující �editel Francouzského institutu v Praze, malí� Ludvík Strimpl nebo 

noviná�ka Miloslava Sísová, která byla také jednou z komisa�ek výstavy. Na výstav� bylo 

soust�ed�no 171 d�l 75 um�lky�, jakými byly mimo jiné Nathalie Gontcharova, Marie 

Laurencin, Ondine Magnard-Vlachová, Berthe Morisot a její nete� Paule Gobillard, 

Suzanne Tourte, Suzanne Valadon. Všechny um�lkyn� nebyly francouzského p�vodu, ale 

žily n�jakou dobu v Pa�íži a byly sou�ástí volného mezinárodního seskupení L’École de 

Paris. Také André Dezarrois, �editel Jeu de Paume, doložil v úvodu katalogu tuto jejich 

orientaci a charakter jejich tvorby následujícím tvrzením: „[…] pudí je intuitivnost 

k nejmodern�jším mistr�m; ale nemají v krvi oné hrozné šablonovitosti, jež se projevuje 

vlivem staleté d�di�nosti akademismu u tolika malí��. Svou subtilností a fantazií unikají 

snáze formulkám. Pa�íž, pa�ížská škola jsou i jim majákem […].“181 Dezarrois se dále 

zmínil o nedávné výstav� evropského ženského malí�ství, která prob�hla v jeho muzeu 

v Pa�íži a kde byla k vid�ní i po�etná p�ehlídka um�ní �eskoslovenských výtvarnic. Každá 

um�lkyn� je v katalogu stru�n� p�edstavena biografickými údaji, výb�rovou výstavní 

�inností a ukázkovým zastoupením ve sv�tových sbírkách. V doslovu uvádí Miloslava 

Sísová, že „je to první výstava francouzských výtvarných um�lky� za hranicemi v�bec. 

                                                
179 Katalog výstavy výtvarné um�lkyn� Francie. Sdružení p�átel ústavu Arnošta Denise v Praze, Spolek 
Femmes Artistes Modernes v Pa�íži a Kruh výtvarných um�lky� v Praze. Praha 1937, 3-5.  
180 Anna Marie Tilschová po�ádala pravideln� tzv. jour-fix, kde se setkávala prvorepubliková kulturní elita a 
inteligence. ŠTORCH-MARIEN 1992, 248-249.   
181 Katalog výstavy výtvarné um�lkyn� Francie. Sdružení p�átel ústavu Arnošta Denise v Praze, Spolek 
Femmes Artistes Modernes v Pa�íži a Kruh výtvarných um�lky� v Praze. Praha 1937, 21. 
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Praha, která uskute�nila první Rodinovu výstavu a která p�ivedla za hranice po prvé i jiná 

jména moderního um�ní francouzského, dostává takto nové plus a nové prvenství, jímž 

sou�asn� se utužují naše vztahy a láska k Francii.“182  

 

3.2 Otakar Štorch-Marien 
 

Z hlediska rozvíjení �esko-francouzských kulturních kontakt� nemohu v p�edkládané 

práci opomenout �innost nakladatele Otakara Štorch-Mariena. V oblasti kultury byl 

jednou z nejzajímav�jších osobností první republiky. Od dvacátých let soustavn� 

obohacoval �eskou kulturu, jak vydáváním mnohé nejen francouzské literatury  

s um�lecky cennými ilustracemi �eských malí��, tak po�ádáním výstav soudobého 

�eského um�ní. Jeho t�ísvazkové pam�ti jsou dodnes, p�es jistou míru subjektivity  

a sebestylizace, cenným nahlédnutím do života prvorepublikové kulturní a intelektuální 

elity. Otakar Štorch-Marien (1897 – 1974) byl p�edn� �lov�k nesmírn� kulturn� �ilý  

a vzd�laný. Hlavním p�edm�tem jeho zájmu byla literární �innost, které se také sám 

aktivn� v�noval.183 Avšak v okruhu svého nakladatelství Aventinum, které založil v roce 

1919, sdružoval také �adu výtvarník�, díky kterým se poda�ilo aventinským tisk�m vt�lit 

unikátní a specifický ráz.  

 

D�tství a mládí prožil Štorch-Marien v Kolín�, kde se stává �lenem Kolínského klubu 

mladých, který rozvíjel zdejší kulturní �innost po�ádáním p�ednášek, koncert� �i 

divadelních p�edstavení. Kulturní aktivity tedy od mládí piln� sledoval a již tehdy se stal 

jejich �ilým organizátorem. Díky svým p�átel�m, které potkal v Kolínském klubu 

mladých, se za�íná více zajímat o d�jiny um�ní, což v budoucnu dovrší založením vlastní 

výstavní síní Aventinské mansardy. Mezi osobnostmi, se kterými se seznámil 

v klubovém okruhu, byli nap�íklad výtvarník Zden�k Rykr nebo fotograf Jaromír Funke. 

S posledn� jmenovaným se zasadili o vydávání sborníku, v�novaného témat�m 

historickým, kulturním a um�leckým, a to již bylo p�edzv�stí jeho vlastní vydavatelské  

a redaktorské �innosti.  

                                                
182 Katalog výstavy výtvarné um�lkyn� Francie. Sdružení p�átel ústavu Arnošta Denise v Praze, Spolek 
Femmes Artistes Modernes v Pa�íži a Kruh výtvarných um�lky� v Praze. Praha 1937, 41. 
183 Je autorem nap�íklad básnických sbírek �ervené milování: Písn� (1919), Vzkázání mojí 
milé (1919), Lilie v korzetu (1922), Venuše s �ervenou parukou (1925), Kilima Ndžaro 
lásky (1926 – 1928). 
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3.2.1 Založení nakladatelství Aventinum 

V roce 1919 se mu poda�ilo založit vlastní nakladatelský d�m Aventinum.184 Tím vzniklo 

i unikátní pražské kulturní, literární a výtvarné centrum, které voln� sdružovalo mnoho 

výtvarník� a p�edních um�leckých osobností první republiky. Ve svých pam�tech 

vypráví Štorch-Marien o inspiraci pro název své obchodní zna�ky: „Ano, Aventinum bylo 

jméno, které mne napadlo tak�ka v prvním okamžiku, kdy jsem za�al uvažovat  

o ,ochranné známce‘ své edice. Zaujalo mne tak, že jsem již nep�emýšlel o jiném. Bylo to 

jméno jednoho z vršk�, na nichž stojí �ím, byl to p�ídomek slavného �eského impresora  

a vydavatele Ji�ího Melantricha, m�lo mezinárodní charakter.“185 Již v po�átcích 

�innosti tedy uvažuje v intencích vytvo�ení podniku kosmopolitního rázu. Snahu  

o mezinárodní interakci potvrzuje spoluprací s pa�ížskými dopisovateli, jimiž byli 

Emanuel Siblík, Josef Šíma, Elie Faure, Hans Heilmaier, André Delons. Jejich p�ísp�vky 

se pravideln� objevují na stránkách periodik, které pod zna�kou Aventinum vycházely. 

Byly to p�edevším Rozpravy Aventina a Musaion. Ovšem nejen vydavatelská �innost byla 

p�edm�tem jeho podnikání. Stále více se v�noval i jiné kulturní a osv�tové �innosti. 

D�kazem je založení výstavní sín� Aventinská mansarda, jejíž historii a �innosti se 

podrobn�ji v�nuji níže. To vše sv�d�í o tom, že Štorch-Marien byl vskutku renesan�ním 

�lov�kem, jehož záb�r byl opravdu široký, což ve svých pam�tech dokazuje slovy: „[…] 

m�l [jsem] zájem nejen o knížky, ale i o všechno, co šlo �eskými jevišti, co b�želo na 

biografických plátnech a viselo na st�nách výstavních síní. Myslel jsem na kulturu jako 

celek, jen na hudbu jsem si netroufal, t�ebaže i té jsem byl milovníkem.“186 N�jaký �as se 

dokonce v�noval i psaní filmových recenzí, k �emuž ho podnítil Karel �apek, když mu 

zprost�edkoval návrh psát filmové referáty pro Lidové noviny.187   

 

Prvním po�inem nov� založeného nakladatelství, který již prozrazoval francouzskou 

orientaci, byla reedice Gauguinovy autobiografie Noa-Noa, prvn� vydané u Kamily 

Neumannové.188 Štorch-Marien tak p�edznamenal zájem práv� o Francii, francouzskou 

                                                
184 U p�íležitosti výro�í 90 let od založení významného pražského nakladatelství Otakara Štorcha-Mariena 
Aventinum se konala od 18. zá�í do 8. listopadu 2009 v Galerie Klementinum výstava AVENTINUM 1919 
– 1949. P�íb�h nakladatele O. Š. M., jejímž kurátorem byl Aleš Zach. Výstavu uspo�ádala Národní knihovna 
�R - Galerie Klementinum a Památník národního písemnictví.  
185 ŠTORCH-MARIEN 1992, 82. 
186 ŠTORCH-MARIEN 1992, 264. 
187 ŠTORCH-MARIEN 1992, 133-134. 
188 Gauguinova autobiografie Noa-Noa u nás vyšla poprvé v roce 1909 s úvodním slovem Miloše Martena 
v nakladatelství Kamily Neumannové, první choti S. K. Neumanna. Podobizna K. Neumannové od Jana 
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literaturu a kulturu. Na realizaci tohoto vydání, které bylo navíc obohaceno o n�kolik 

reprodukcí Gauguinových obraz�,189 se významn� podílel prof. Jaroslav Marek, který byl 

výte�ným p�ekladatelem z francouzštiny, a který i výtvarn� upravoval n�které aventinské 

knihy.190 Pro jeho další nakladatelskou �innost bylo jedním z formotvorných vrchol� 

seznámení s bratry �apky, k n�muž došlo v �inorodém roce 1919. Karlu �apkovi byl 

Štorch-Marien p�edstaven v redakci Národních list� prost�ednictvím básníka Miroslava 

Rutteho.191 Prvním výsledkem jejich spolupráce bylo vydání divadelní hry Karla �apka 

Loupežník s obálkou a typografickou úpravou dle návrhu Josefa �apka. S Josefem 

�apkem se také dohodli na vydání knihy Nejskromn�jší um�ní,192 která vyšla v roce 1920 

a po první sv�tové válce významn� ovlivnila �eské um�ní, jež se mimo jiné obracelo 

k primitivismu a naivismu. Tím byla zapo�ata nejen Štorchova dlouholetá a v�rná 

spolupráce s bratry �apkovými, ale i p�átelství, podporované obdobným výtvarným 

názorem.193 Karel �apek vydal v roce 1920 v konkuren�ním nakladatelství Františka 

Borového antologii Francouzská poezie nové doby, která v �eskoslovensku rozhodujícím 

zp�sobem p�isp�la k rozší�ení moderní francouzské kultury.194 Mimo jiné obsahovala 

nap�íklad Apollinairovo Pásmo.  

   

Po p�ti letech úsp�šného chodu nakladatelství se roku 1924 Otakar Štorch-Marien poprvé 

vydal do Pa�íže. Následn� se tam mnohokrát vracel, avšak dle jeho slov „první zk�ížení  

s ,m�stem sv�tla‘ mi nikdy nevymizí z pam�ti.“195 Setkal se zde s mnoha p�íslušníky �eské 

um�lecké komunity a p�edními p�edstaviteli kulturního života. Nejprve navštívil pa�ížský 

ateliér Jana Zrzavého v rue Pouchet �. 5 nedaleko Port Clichy. Ú�el této návšt�vy byl 

dohodnut již v Praze. Štorch-Marien si p�ijel pro ilustrace k Máji Karla Hynka Máchy, 

které zadal Zrzavému vytvo�it v roce 1923. Štorch-Marien uvádí, že byl uchvácen 

sugestivní krásou nejjemn�ji nuancovaných  kreseb.196 Prost�ednictvím Jana Zrzavého se 

                                                                                                                                                   
Štursy byla vystavena na výstav� Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely v Galerii Evropa v roce 
1931. Katalog výstavy Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 1931.  
189 Na obálce byla uvedena litografie dvou Tahi�anek, dále byla kniha doprovázena reprodukcemi Te Arii 
vahine a Manao Tupapau. GAUGUIN 1919. 
190 ŠTORCH-MARIEN 1992, 91. 
191 ŠTORCH-MARIEN 1992, 97-101. 
192 ŠTORCH-MARIEN 1992, 97-102. �APEK 1997.  
193 Mimo jiné v Aventinu vyšla následující �apkova díla, Hovory s T. G. Masarykem, Krakatit, R.U.R., 
Továrna na Absolutno, V�c Makropulos.  
194 MICHEL 2010, 289. 
195 ŠTORCH-MARIEN 1992, 232. Pa�íž pojmenoval „m�stem sv�tla“ ve stejnojmenném románu francouzský 
spisovatel a um�lecký kritik Camille Mauclair (1872 – 1945). Tento román vyšel v roce 1906 v edici Volných 
sm�r�. MAUCLAIR 1906.  
196 ŠTORCH-MARIEN 1992, 235. 
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Štorch-Marien v Pa�íži seznámil s Josefem Šímou, který se oženil s Francouzskou a byl 

již v Pa�íži pln� naturalizován. Na jejich setkání Štorch-Marien vzpomíná: „Josef Šíma 

okouzlil mne hned p�i prvním setkání v jeho byt� v rue Séguier, odkud nebylo daleko na 

bulvár Montparnasse, nejen jako um�lec, ale i jako �lov�k, a léta naší spolupráce byla 

velmi plodná. Stal se nejen ilustrátorem n�kolika aventinských knih a autorem návrh� na 

obálky dalších, ale i hojným spolupracovníkem Rozprav Aventina. Já sám, kdykoliv jsem 

p�ijel po první návšt�v� do Pa�íže, nacházel v Josefu Šímovi nejen ochotného 

informátora o všem, co mne zajímalo, ale i p�átelsky naklon�ného prost�edníka 

v nejr�zn�jších edi�ních p�ípadech.“197 Od té doby se rozvíjela jejich spolupráce a Šíma 

se stal autorem mnoha ilustrací a obálek knih vydávaných v Aventinu. V roce 1925 

nap�íklad vytvo�il obálku [16] ke knize Georgese Ribemont-Dessaignese (1884 – 1974) 

Pštros se zav�enýma o�ima. Tento francouzský spisovatel byl p�vodn� malí� spojovaný 

s hnutím Dada. Pojetí obálky je provedeno v duchu poetistických koláží. V Pa�íži m�l 

Šíma možnost setkat se také se zástupci diplomatického okruhu, velvyslaneckým párem 

manželi Osuskými. P�vodn� operní p�vkyni Pavlu Osuskou znal již z d�ív�jška 

z Národního divadla v Praze. Pavla Osuská se mimochodem zasloužila o rozvoj  

�esko-francouzských hudebních styk�, �ímž d�kazem se stalo nap�íklad provedení 

Prodané nev�sty v Pa�íži v roce 1928. Vyslanec Št�pán Osuský byl také aktivní sb�ratel 

sou�asného um�ní a mecenáš, který v Pa�íži získával p�evážn� obrazy moderních malí��. 

Portrét jeho ženy vytvo�il Jan Zrzavý, ale i André Derain. Na za�átku druhé sv�tové 

války deponoval Osuský svou sbírku u pa�ížského Rothschilda. Jejich sbírky byly po 

obsazení Pa�íže odvezeny do N�mecka, ale byly navráceny po skon�ení války, kdy 

Osuský emigroval do USA.198 V pa�ížských kavárnách se Štorch-Marien scházel s mnoha 

dalšími p�edstaviteli kulturního života, mezi n�ž pat�ili nap�íklad básník Georges 

Duhamel,199 jehož Radosti a hry vydal, Ilja Erenburg, básník Richard Weiner a Emanuel 

Siblík.  

 

Na co, ale zvlášt� vzpomínal, je setkání s Václavem Nebeským, v jehož pa�ížském byt� si 

prohlédl jeho sbírku d�l od Deraina, Dufyho, Kremli�ky nebo Špály.200 Jako jednu  

                                                
197 ŠTORCH-MARIEN 1992, 237. 
198 ŠTORCH-MARIEN 1992, 239. 
199 P�ekladatelkou d�l francouzských básník� Duhamela a Vildraca byla Josefa Hrdinová, která se s nimi 
také osobn� poznala a sp�átelila. ŠTORCH-MARIEN 1992, 128.  
200 ŠTORCH-MARIEN 1992, 238. 
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z nep�ekonatelných zásluh Václava Nebeského, která pozdvihla kulturní život v Praze, 

uvádí Štorch-Marien ve svých pam�tech uspo�ádání ohromující výstavy francouzského 

um�ní 19. a 20. století v roce 1923, jejímž byl Nebeský generálním komisa�em a též se 

zasloužil o velký státní nákup francouzského um�ní. P�evážná v�tšina toho, co se dnes 

nachází ve francouzské sbírce Národní galerie, je tehdejší provenience. Výstava sama 

byla uspo�ádána spolkem Mánes a zmi�uji se o ní podrobn�ji v kapitole, která se v�nuje 

výstavní �innosti Mánesa s francouzskou tématikou. Ve svých pam�tech Štorch-Marien 

dále vzpomíná, jak se scházeli v Pa�íži s Helenou �apkovou, Richardem Weinerem, 

Miloslavou Sísovou a Dr. Palivcem, lega�ním radou �s.velvyslanectví pro informa�ní 

služby v Pa�íži a budoucím manželem sestry brat�í �apk�.201 Souhrnem kulturních styk� 

Štorch-Mariena s osobnostmi žijícími jak v Pa�íži, tak v Praze se pokouším vytvo�it 

nástin atmosféry v kulturn�-politických kruzích etablovaných v obou m�stech  

a p�ipomínám prost�ednitcví t�chto osobností p�i organizování kulturního života. �asto se 

d�ležité údálosti uskute�nily na základ� nadšení a jednání jednotlivc�, �emuž je také 

dokladem široký okruh p�sobení Otakara Štorch-Mariena. Nyní se podívejme na jeho 

vydavatelskou �innost z hlediska periodik, které se staly platformou pro mnoho 

um�leckých myšlenek, kritik, terorií a úvah. Nakladatelství Aventinum svou �inností 

zásadn� ovlivnilo �eskou knižní kulturu první republiky a jeho vzestup a pád je 

dramatickým i ilustrativním detailem moderních �eských kulturních d�jin.  

 

3.2.2 Rozpravy Aventina 

 

K nakladatelské �innosti Otakara Štorch-Mariena se �adí také vydávání n�kolika kulturn� 

zam��ených periodik. Nejprve vydával v roce 1919 �trnáctideník Sladko je žít s p�ísp�vky 

Julia Zeyera, Miloše Martena a dalších spisovatel�. Teprve od zá�í 1925 za�aly vycházet 

Rozpravy Aventina s podtitulem List pro kulturu, um�ní, kritiku a zvlášt� literaturu. První 

ro�ník vycházel jako m�sí�ník desetkrát do roka, ale pro velký úsp�ch a �tená�ský zájem 

za�aly Rozpravy od druhého ro�níku vycházet jako �trnáctideník. Rozpravy Aventina 

spojovaly funkci �asopisu nakladatelského i �asopisu zajímajícího se o široké kulturní 

d�ní. Také jako první literární �asopis u nás vycházely v novinovém formátu s množství 

obrázk� a kreseb, jejichž podstatnou a nezastupitelnou �ást tvo�ily karikatury zvlášt� 

Adolfa Hoffmeistera. O grafickou úpravu se od �tvrtého ro�níku staral František Muzika, 

                                                
201 ŠTORCH-MARIEN 1992, 118-119. 
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který byl také spoluredaktorem pozd�jšího Musaionu a autorem grafické úpravy mnoha 

aventinských tiskovin. V prvním �ísle Rozprav p�edstavil Štorch-Marien ve stati K�estní 

peníz novému listu program a cíle tohoto periodika, kde mimo jiné uvád�l: „Rozpravy 

Aventina nemají na mysli propagovati ur�itý um�lecký sm�r. Stav�jí si širší, ale p�esn� 

vyhran�nou základnu: jejich heslem, ú�elem a cílem je živé, bohaté um�ní, t�eba 

r�znosm�rné. […] Nakladatel-autor má však - vedle zájm� um�lecko-nakladatelských  

- i neuhasitelný zájem na kulturním d�ní všeho druhu. Literatura, divadlo, výtvarné 

um�ní, film mu souvisí ve svých projevech a prostupují se, proto se vynasnaží o všech 

t�chto v�cech p�i�i�ovati do nového listu své poznámky […].“202 V souladu s takto 

vymezeným programem je �asopis �len�n do jednotlivých rubrik, které p�inášejí 

autobiografické zpov�di �i autorské výpov�di o dílech dopln�né nap�íklad 

autokarikaturami (brat�i �apkové, V. H. Brunner), dále informují o divadelních 

premiérách, nov� vycházejících knihách, nových �eských filmech a o výstavách. Již 

z prvních �ísel Rozprav vyznívala p�evaha Hoffmeisterova a Šímova výtvarného 

doprovodu p�ísp�vk�, jejichž um�ní prop�j�ilo periodiku charakteristický výtvarný ráz. 

Reprodukovány byly nejen karikatury a kresebné portréty, ale i návrhy obálek �i jiné 

knižní ilustrace. Oba tito um�lci byli pln� zainteresováni do soudobého pa�ížského d�ní, 

které bedliv� sledovali a pozd�ji také v Pa�íži žili.  

 

Josef Šíma již od prvního ro�níku Rozprav, tedy od dubna 1926, p�ispíval svým 

Kaleidoskopem doprovázeným autorskými kresbami. V této rubrice pravideln� 

informoval �eské �tená�e o aktuálním kulturním d�ní a soudobých um�leckých proudech 

ve Francii a o francouzských um�lcích, které zde osobn� poznal. V úvodu, kde se 

m�žeme do�íst mnoho o jeho náklonnosti k Francii, lí�il okolnosti, které p�edcházely 

jeho odjezdu do Francie. „Nemohu dnes dob�e rozebírati pohnutky svého odjezdu do 

Francie. Bylo jich více, ale jedna byla hlavní a to: vid�ti Francii. Nikoli vid�ti Francii 

tak, jak jest ji možno vid�ti na studijní cest�. Odjížd�l jsem asi jako se jezdilo  

v Renaissanci do Itálie. Bylo to jednak do st�ediska výtvarného um�ní, jednak byl jsem 

váben p�ímo jednotlivými zjevy um�lc�. P�iznávám se, že to byl na prvém míst� Picasso  

a Braque, záležitost �ist� osobní.“203 Kaleidoskop, který nejprve vycházel na 

pokra�ování, byl pozd�ji vydán také v knižním souboru.204  

                                                
202 ŠTORCH-MARIEN 1925, 1. 
203 ŠÍMA 1926, 97. 
204 ŠÍMA 1968. 
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3.2.3 Musaion 

  

Dalším z osv�tových po�in� Otakara Štorch-Mariena bylo vydávání sborníku 

v�novaného výtvarnému um�ní Musaion. Jeho koncepcí byl pov��en Karel �apek, který 

se zasloužil i o název. První �íslo vyšlo již na ja�e roku 1920. P�vodn� m�l Musaion 

vycházet �ty�ikrát do roka, nakonec však vycházel jako sborník jednou ro�n�. V letech 

1928 – 1931 vydával Otakar Štorch-Marien také m�sí�ní revue pro výtvarné um�ní 

Musaion. Tento výtvarný �asopis vznikl s vizí kosmopolitní a nezávislé revue, která si 

vzala za vzor Cahiers d’art vydávané od roku 1926 Christianem Zervosem. Zajímavé je, 

že brzy za�al SVU Mánes poci�ovat v Musaionu silnou konkurenci svým Volným 

sm�r�m. Proto došlo roku 1928 k vyhrocení stanoviska a výbor SVU Mánes zakázal 

svým �len�m reprodukovat práce v um�lecké revue Musaion. To mimo jiné vedlo v roce 

1929 n�které mladé um�lce k odchodu z Mánesa.205 Musaion vycházející v grafické 

úprav� Františka Muziky se snažil získat mezinárodní okruh pravidelných p�isp�vovatel�, 

jakými byli mimo jiné i Hans Heilmaier, žijící v Pa�íži a informující o místním 

um�leckém d�ní. První svazek revue Musaion informoval o skupin� Tvrdošíjných, druhý 

byl v�novaný Bohumilu Kubištovi, t�etí svazek naplnila studie Václava Nebeského 

Um�ní po impresionismu. Následující svazky se monograficky zam��ily na Jana 

Zrzavého, Josefa �apka,206 Václava Špálu, Františka Kupku207 �i Rudolfa Kremli�ku. 

Tyto edice um�leckých monografií vydával také ve francouzském jazyce. Jak je patrné 

z tohoto vý�tu, Musaion se stal hlavn� tribunou um�lc� skupiny Tvrdošíjných, které vedl 

Josef �apek. Poda�ilo se získat i p�ísp�vky francouzských um�leckých kritik�. Jedním 

z nich byl vynikající francouzský historik um�ní a estetik Elie Faure. Ten opat�il 

úvodním slovem monografii Rudolfa Kremli�ky, která vyšla v první polovin� roku 1925. 

Pro napsání této studie Faura získal Václav Nebeský, který s ním byl v osobním kontaktu 

a který ve své sbírce v pa�ížském byt� m�l zastoupena n�která Kremli�kova díla.208 Faure 

za�adil Kremli�kovo dílo do hlubších souvislostí francouzského malí�ství. P�esto, že 

Faure p�ipsal Kremli�kovi vliv p�edevším Ingresa, Daumiera, Renoira, Rousseaua, 

Seurata a Deraina, oce�uje, že si jeho um�ní uchovalo n�co cizího, vlastního, osobitého. 

Vysv�tluje si to Kremli�kovou neoby�ejn� silnou osobností a v�lí. Na záv�r studie Faure 

                                                
205 SRP 2006a, 188. 
206 250 exemplá�� vyšlo s francouzským textem p�eloženým Josefou Hrdinovou a zásluhou Václava 
Nebeského se z nich pár objevilo v pa�ížských knihkupectvích. ŠTORCH-MARIEN 1992, 260. 
207 Tato monografie byla p�ipravená s pomocí Štorchova pa�ížského spolupracovníka Emanuela Siblíka. 
208 SRP 2006a, 109. 
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vyjmenovává charakteristické znaky Kremli�kova díla: „Modelace je mohutná, hloubka 

velmi reálná, kontura jistá a pevná jako z ocele.“ 209 V dob�, kdy monografie vyšla, visel 

již v pa�ížském Musée de Luxembourg Kremli�k�v obraz Myjící se žena.210 Kontakt, 

který s Faurem Štorch-Marien navázal, vyústil ve vydání jeho p�tidílných D�jin um�ní, 

které za�aly vycházet v sešitech od roku 1927. Toto monumentální dílo se velmi rozší�ilo 

mezi �eskými um�lci.  

 

V �ervnu 1930 byl dvanáctým �íslem ukon�en první ro�ník Musaionu jako �asopisu, 

který vycházel v nepravidelných intervalech od listopadu 1928. Mimo jiné se zde 

objevovaly reprodukce opat�ené Hansem Heilmaierem, které podávaly p�ehled o moderní 

evropské plastice. Heilmaier�v �lánek na toto téma byl publikován spolu s reprodukcemi 

Brancusiho, Arpa, Laurense, Lipschitze a Zadkina. Ve vý�tu Heilmaierových studií 

vyniká práce o Juanu Grisovi, Paulu Kleeovi211 a Pablu Picassovi. Jako doprovod t�chto 

referát� o francouzských um�lcích se objevily dva Ernstovy obrazy z roku 1928 a rovn�ž 

díla Picabia, Lurçata, Rouxa, Picassa, Braqua. Mezi další spolupracovníky Aventina 

pat�il také Breton�v p�ítel Philippe Soupault, který navšt�voval Prahu od roku 1927  

a publikoval ve Volných sm�rech. V Musaionu nap�íklad vycházel na pokra�ování jeho 

životopis Henri Rousseaua. Nový ro�ník Musaionu se formuloval jako francouzsko-

anglicko-n�mecko-�eská revue s p�edb�žn� dojednaným mezinárodním zastoupením. 

Dalším krokem m�lo být otev�ení moderní galerie v Pa�íži. Z této koncepce ovšem sešlo 

snad i p�isp�ním hospodá�ské krize a v �ervnu 1931 vyšel Musaion op�t jako sborník. 

Toto vydání bylo v�nované zejména polemice mezi Le Corbusierem a Teigem, dále 

obsahuje Heilmaierovu studii o Picassovi a další p�ísp�vky od Faura �i Delonse.212  

Když v roce 1931 musela být veškerá kulturní �innost Otakara Štorch-Mariena omezena 

z d�vod� finan�ních potížích, bylo jako první ukon�eno vydávání Musaionu. 

 

 

 

 

                                                
209 SRP 2006a, 115. 
210 ŠTORCH-MARIEN 1992, 293. Kremli�kovi se jako jedinému �ekému um�lci této doby dostalo 
mimo�ádného ocen�ní, když byla Lucemburským muzeem v Pa�íži zakoupena jeho Myjící se žena (1923). 
SRP 2006a, 174. 
211 Ve druhé polovin� 20. let 20. století se v souvislosti s osobností Paula Klee u nás rozvíjí rafinovaná 
naivita a elementarismus. ROUSOVÁ 1988, 63.  
212 BYDŽOVSKÁ 1990, 70.   
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3.2.4 Aventinská mansarda 

 

V roce 1927 rozší�il Otakar Štorch-Marien své p�sobení také v oblasti provozu výstavní 

sín�. Dne 26. listopadu 1927 byly otev�eny výstavní prostory Aventinské mansardy, 

jedine�né osv�tové výstavní sín�, která sídlila v barokním zedwitzovském palácku 

v Purky�ov� ulici [17a, 17b].213 Byla ur�ena jak pro návšt�vníky spole�ensky atraktivních 

vernisáží, tak pro širokou um�nímilovnou ve�ejnost a nabízela možnost nejen shlédnout 

výstavu, ale také si pro�íst voln� dostupné knižní novinky a �asopisy. Otakar Štorch-

Marien zde poskytoval Pražan�m nejv�tší výb�r periodik. Mansarda se nápadn� vymykala 

svou velkolepou koncepcí a nakladatelovou snahou vytvo�it v Praze kosmopolitní podnik, 

kde by vystavoval zejména �eské um�lce voln� sdružené v okruhu Aventinu, jakými byli 

Josef �apek, Jan Zrzavý, Josef Šíma, Rudolf Kremli�ka, František Muzika, Vlastislav 

Hofman, Jind�ich Štýrský, Toyen, Adolf Hoffmeister a další, v jejichž tvorb� poukazoval 

na vlivy nejkvalitn�jšího soudobého evropského um�ní. Zám�ru o mezinárodní charakter 

a dosažení úrovn� evropské kultury napomáhaly také pozvánky na vernisáže výstav, které 

byly zpravidla tišt�ny s �esko-francouzským textem. První výstava Aventinské mansardy 

byla v�nována dílu malí�e Jana Zrzavého. Druhá výstava p�edstavila krajiná�ské pastely  

a akvarely Vlastislava Hofmana. Na p�elomu b�ezna a dubna 1928 byla otev�ena expozice 

d�l Josefa Šímy. Úvodní text do katalogu napsal Karel Teige a v plném zn�ní byl také 

otišt�n v Rozpravách. Teige zde navazuje na dojmy z návšt�vy Šímova pa�ížského ateliéru 

v lét� 1927.214 Následovala expozice Rudolfa Kremli�ky doprovázená již zmín�nými texty 

E. Faura. Dalším nebývalým po�inem byla artificiální výstava Štýrského a Toyen v roce 

1928. V Rozpravách informoval Siblík o jejich druhé pa�ížské expozici a p�ipojil p�eklady 

Soupaultovy p�edmluvy.215 Na Teigovu radu se Štýrský a Toyen obrátili na Štorcha-

Mariena ve v�ci uspo�ádání jejich první samostatné výstavy v Praze. V roce 1929 p�ichází 

pokus o retrospektivu Bohumila Kubišty, tradi�n� obdivovaného avantgardou dvacátých 

let jako pr�kopníka nových sm�r�. P�elomovou událostí byla v roce 1929 výstava Adolfa 

Hoffmeistera Podoby, která byla zahájena Voskovcem a Werichem. Ve stejném roce je 

v mansard� op�t p�edstaven Josef Šíma se svými novými kresbami, akvarely, pastely  

                                                
213 Výstavní �innost této instituce p�edstavila výstava Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a 
výtvarné um�ní. Galerie hlavního m�sta Prahy, Praha 1990, kurátor Karel Srp. 
214 BYDŽOVSKÁ 1990, 62.   
215 BYDŽOVSKÁ 1990, 63.   
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a kvaši. Na tuto výstavu poslal Šíma texty o své tvorb� z Pa�íže p�ímo od �len� skupiny 

Le Grand Jeu. Z text� vyniká p�ísp�vek Rogera Gilberta- Lecomte �ím by m�lo být 

malí�ství, �ím bude Šíma, napsaný p�vodn� pro americkou revue Transition vycházející 

v Pa�íži a který byl uve�ejn�ný v katalogu výstavy skupiny Le Grand Jeu v Pa�íži. Na 

Šímovo p�ání byl otišt�n v Musaionu v dob� konání jeho výstavy (�íjen 1929).216 Pražská 

kulturní ve�ejnost byla informována o aktivit� skupiny Le Grand Jeu prost�ednictvím 

Richarda Weinera, Karla Teigeho �i Hanse Heilmaiera.217 Jako p�edmluva katalogu byl 

ur�en �lánek Andrého Delonse, kterého na konci roku 1930 Šíma doporu�oval jako 

francouzského spolupracovníka Musaionu. V Musaionu publikoval Delons sta� o Šímov� 

díle v roce 1930.218 Další pr�nik idejí skupiny Le Grand Jeu do �eského kulturního 

prost�edí byl možný díky literárn� zpravodajské �innosti Rogera Vaillanda, který p�isp�l 

do t�etího ro�níku Rozprav.219 V lednu 1930 byl ve�ejnosti p�edstaven další um�lec 

František Muzika, který ve svém díle také rozvíjí podn�ty �erpané z francouzského um�ní. 

Byl mezi prvními, kte�í reagovali na pa�ížský surrealismus. Nikdy se však pln� 

neztotožnil s tímto hnutím a p�ijímal z n�j jen díl�í prvky. I proto nevstoupil do pražské 

surrealistické skupiny. Ve svých teoretických textech Muzika nešet�il obdivem 

k Picassovým zátiším. Jaromír Pe�írka v proslovu p�i vernisáži zd�raznil význam jeho 

pobytu v Pa�íži roku 1924, kdy se odvrátil od Rousseaua a p�iklonil se k Picassovi.220 

Naopak Teige srovnával Muzikova plátna s Juanem Grisem �i Marcoussisem.221 V b�eznu 

1930 byly pro velký úsp�ch op�tovn� p�edstaveni Štýrský a Toyen. Následovala výstava 

Obrazy kv�tin, jejíž základ tvo�ila kv�tinová zátiší Václava Špály. Zastoupeni byli také 

Filla, �apek, Muzika a další. B�hem dalších monografických výstav bylo p�edstaveno dílo 

Jaroslava Verise, Hugo Boettingera, Aloise Wachsmana, Ji�ího Krej�ího, Jana Baucha, 

který obdivoval povále�né dílo Georgese Braqua a dalších. 

 

 

 

 

 

 
                                                

216 GILBERT-LECOMTE 1929 – 1930, 169-175.  
217 BYDŽOVSKÁ 1990, 66.   
218 DELONS 1931, 64-69. 
219 BYDŽOVSKÁ 1990, 66.  
220 BYDŽOVSKÁ 1990, 67. Viz Rozpravy Aventina 1929 – 1930, 5. ro�ník, 220-221. 
221 BYDŽOVSKÁ 1990, 66. 
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3.2.5 Ukon�ení �innosti 

 

Po krachu na newyorské burze v �íjnu 1929 za�ala nejv�tší hospodá�ská krize v d�jinách.  

Krize zachvátila všechny oblasti života - nejen ekonomiku, ale i um�ní a v�du, filozofii, 

politické a náboženské ideologie.222 Na podzim 1931 také Aventinum za�alo mít vážné 

finan�ní problémy, nejprve bylo zastaveno vydávání Musaionu a po té již nepokra�ovala 

ani výstavní �innost, jelikož mansarda musela být prom�n�na v ú�tárnu Aventina.223 

V roce 1932 podepsaly všechny �eskoslovenské kulturní instituce, ústavy a um�lecké 

spolky memorandum, protestující proti úsporným opat�ením vlády, k nimž pat�ilo  

i zrušení subvencí um�leckým korporacím. Malí� Ji�í Krej�í tehdy v Právu lidu napsal: 

„Výtvarníci jsou dnes také nezam�stnaní a nepožívají žádných podpor. Stát je jejich 

jedinou nad�jí. V pavilonu Myslbeka bývají zahajovány výstavy representanty vlády. Na 

krásné proslovy však nedáme, t�ch se malí�i nenají. Malí� pot�ebuje skutky. Uznáváme, 

že vláda je v t�žké situaci, že opravdu t�žce shání peníze na nejnutn�jší v�ci. Mezi tyto 

nejnutn�jší v�ci by však mohla být za�azena i v�c um�ní, jako tam náleží záležitosti církve 

a armády. O n�kolik d�l, o n�kolik strojních pušek do roka mén� a kultura bude 

zachrán�na […].“224 V této situaci bylo opravdu t�žké udržet chod elegantní výstavní 

sín� a zárove� vydavatelského domu. Proto byla �innost Aventinské mansardy na 

po�átku t�icátých let ukon�ena. Význam Aventinské mansardy tkv�l p�edevším 

v možnosti vystavovat novátorská um�lecká díla, která ješt� nebyla pln� p�ijímána 

oficiálními spolky. Jednalo se nap�íklad o dílo Josefa Šímy se surrealistickými prvky �i 

artificielní obrazy Štýrského a Toyen, které byly v Praze snad prvn� k vid�ní práv� v této 

výstavní síni, p�sobící v pr�b�hu let 1927 – 1931. Štorch-Marienova záslužná, 

objevitelsky sm�lá �innost tak nabývá význam nejen v oblasti moderní knižní kultury, ale 

i pro výtvarníky nastupující generace. Otakar Štorch-Marien byl kulturn� ambiciózním  

a vzd�laným nadšencem, v jistém slova smyslu i mecenášem, který podn�coval rozkv�t 

�eské kultury a poskytoval zakázky mnoha �eským výtvarník�m. Svým um�lecky 

pr�bojným programem hodlal proniknout na mezinárodní scénu.  

 

 

 

                                                
222 ROUSOVÁ 1988, 9. 
223 BYDŽOVSKÁ 1990, 75. 
224 ROUSOVÁ 1988, 9. 
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3.3 Galerie Evropa 
 

Galerie Evropa byla založena p�áteli a sb�rateli moderního um�ní v Praze v �ele  

s Dr. Hugo Feiglem.225 O vzniku této výstavní instituce se dovídáme z informa�ního 

letáku,226 který byl vydán z�ejm� na p�elomu let 1930/1931.227 Jednalo se o jakýsi 

propaga�ní prospekt, který podrobn� lí�il cíle i zam��ení galerie a plánovaný výstavní 

program. Z ustavujícího listu se dovídáme toto: „P�áteli moderního um�ní evropského, 

mezi nimiž jsou �elné osobnosti našeho života ve�ejného, založena byla z ideových 

pohnutek v Praze ,Galerie Evropa‘, která bude po�ádati v krásných svých výstavních 

místnostech v paláci228 pojiš�ovny Dunaj na Národní t�íd� v Praze ro�n� �adu výstav, 

z nichž každá bude um�leckou událostí prvního �ádu.“229 Nutno dodat, že se tento cíl 

nepo�ilo zcela naplnit. Galerie zde uspo�ádala celkem t�i výstavy a následn� Hugo Feigl 

provozoval již jen Galerii Hugo Feigla sídlící na Jungmannov� t�íd� �. 38. Nicmén� 

program a cíle za�ínající Galerie Evropa je v tomto dokumentu vymezen následovn�: 

„Úkol, který bude tato nová galerie plnit, jest vážný a odpov�dný: vytvo�it pot�ebný, 

dosud chybící kontakt mezi �eským kulturním sv�tem a sou�asným výtvarným um�ním 

evropským (malí�stvím a plastikou), p�edevším však francouzským.“230 Na základ� t�chto 

ambiciózních plán� se poda�ilo v Praze uskute�nit jedine�né výstavy soudobého 

evropského um�ní, které by v dnešní dob� bylo sotva možné realizovat. Již název instituce 

je d�sledkem úsilí p�edstavit Praze to nejaktuáln�jší evropské um�ní a vytvo�it tak 

interaktivní prost�edí, které bude reagovat na sou�asné d�ní v oblasti výtvarného um�ní,  

a které se snaží dosáhnout stejné úrovn� ve srovnání s ostatními evropskými 

metropolemi.231 Kontakt o jehož nutnosti hovo�í leták v Praze sice existoval, avšak byl 

                                                
225 PA	ÍK 2007, 6. 
226 Informa�ní leták je psán v jazyce �eském, n�meckém, francouzském a anglickém. I to sv�d�í o ambicích 
tv�rc� galerie, z�ídit internacionální instituci p�ibližující soudobé evropské um�ní �eskému publiku. Nejsou 
zde uvedena jména zakladatel�. Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b.  
227 Leták není datován, ale první výstava byla uspo�ádána od 31. ledna 1931 v paláci pojiš�ovny Dunaj, 
který byl postaven v roce 1930.  
228 Palác Pojiš�ovny Dunaj na Národní t�íd� �. 10 poskytoval výstavní sály v prvním poschodí. Palác Dunaj 
je dílem n�meckého architekta Adolfa Foehra (1880 – 1943), žáka Jana Kot�ry. Jeho funkcionalistická 
architektura skv�le korespondovala s programem galerie vystavovat nejkvalitn�jší sou�asné evropské 
um�ní. Dnes v paláci sídlí spole�nost EUROVIA CS, a.s. http://www.eurovia.cz/cs/home, vyhledáno dne 
28. 5. 2011.  
229 Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
230 Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
231 „Za tím ú�elem spojili se zakladatelé s �etnými soukromníky, sb�rateli, p�edními velikými um�leckými 
závody ve Francii, Anglii, N�mecku, Holandsku, Rakousku a Itálii. Hlavní m�sto �eskoslovenské republiky 
bude takto za�ad�no mezi ona velkom�sta, v nichž lze po�ádati výstavy významu sv�tového.“ Galerie 
Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
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založen pouze na jednotlivých osobních vztazích. Zprost�edkovávali ho nap�íklad �eští 

um�lci žijící v Pa�íži �i vládní diplomaté a historici um�ní. Dalo by se namítat, že tento 

kontakt zajiš�oval SVU Mánes, nicmén� zdá se, že ve t�icátých letech byla jeho �innost 

trochu oslabená. Uspo�ádal sice v roce 1931 výstavu Um�ní sou�asné Francie, tu však 

v mnohém p�ed�ila výstava L’École de Paris Um�lecké besedy, která se konala ve 

stejném roce.    

 

Jelikož se tato �ást práce zabývá výstavní �inností galerie v Praze a její snahou soustavn� 

p�edstavovat moderní evropské um�ní následující prohlášení z informa�ního letáku 

uvádím pouze pro dokreslení ctižádosti tohoto podniku: „Galerie Evropa v Praze má však 

ješt� jiný d�ležitý úkol, aby, využívajíc svých spojení, zasazovala se - v�nujíc se v Praze 

tém�� výhradn� um�ní zahrani�nímu - o propagaci d�l význa�ných zástupc� �eského 

moderního um�ní za hranicemi.“232 Ambiciózním zám�rem zakladatel� galerie bylo 

prosadit mladé �eské um�lce ve sv�tovém kontextu. Tento okázalý program a ctižádostivé 

snahy se ovšem nepoda�ilo zcela naplnit v d�sledku p�icházející hospodá�ské krize, 

protože provoz galerie byl p�íliš nákladný. Z toho d�vodu byla její �innost nakonec 

pozastavena a nadále fungovala jen Galerie Hugo Feigla. Nicmén� p�es krátké období její 

existence se poda�ilo v Praze p�edstavit mnoho význa�ných d�l od um�lc�, jakými byli 

Auguste Renoir, Henri Matisse, André Derain a mnoho dalších.  

  

3.3.1 Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby (1931, leden-b�ezen) 

 

„�adu svých výstav zahájí Galerie Evropa v Praze expozicí d�l (olejomalby, kresby  

a plastiky) velkého francouzského um�lce Augusta Renoira z jeho poz�stalosti. Zahájení 

této výstavy jest pod protektorátem vyslance a zplnomocn�ného ministra republiky 

francouzské v Praze M. Charles Roux,“ lákal propaga�ní leták na první výstavu v nov� 

založené galerii.233 Nejen oficiální záštita francouzského vyslance dodala výstav� na 

d�ležitosti a prestiži, ale i fakt, že díla byla zap�j�ena p�ímo Renoirovými syny, jak se 

uvádí v katalogu výstavy [18]: „Galerie Evropa d�kuje za ochotné p�j�ení obraz� syn�m 

A. Renoira: m. Pierre Renoir v Pa�íži, m. Jean Renoir v Marlotte a m. Claude Renoir 

v Cagnes sur Mer.“234 Expozice byla instalována v mezaninu paláce pojiš�ovny Dunaj, 

                                                
232 Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
233 Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
234 Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
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kde ji mohli návšt�vníci shlédnout od 31. ledna do 2. b�ezna 1931. V Praze byl p�edstaven 

ucelený soubor d�l Pierra Auguste Renoira (1841 – 1919), v n�mž dominovalo dvacet šest 

olej�, dopln�ných devíti kresbami a t�emi bronzy. V katalogu výstavy bylo reprodukováno 

Renoirovo dílo Kytice (Fleurs) z roku 1898.235 To vše bylo doprovázeno Renoirovou 

bustou od socha�e Aristide Maillola.236 Celkem bylo na výstav� k vid�ní dvacet šest 

olejomaleb.237 Z Nebeského recenze výstavy se zachoval alespo� stru�ný popis n�kterých 

d�l, nap�íklad „Dívka �toucí v knize, se zelenou soškou v pozadí, má cosi klasického klidu 

v sob� […].“238 Na Renoirov� pražské výstav� byly také instalovány n�které malí�ovy 

sochy. Když se roku 1901 Renoirovi narodil syn Claude - zvaný Coco, malí� ho 

opakovan� portrétoval. Mnohokrát zachytil jeho d�tsky krásnou tvá� ve svých obrazech, 

ale i v n�kolika plastikách, které byly v Praze vystaveny. Socha�ství se Renoir za�al 

v�novat v souvislosti s tím, že m�l ve stá�í obtíže udržet v ruce št�tec. Podnícen p�íkladem 

Maillolovým, který jej portrétoval a inspirován jeho plastikami, které sám n�kolikrát 

zachytil v drobných obrázcích, pustil se do socha�ení.239 Jednou z jeho soch, která se 

objevila v Galerii Evropa, byl malý medailón s hlavou jeho synka Clauda, nazvaný Coco 

Medaillon. Z dalších socha�ských prací zde vystavených to byly nap�íklad bronzy Coco 

buste a Maternité. 

 

Úvodní text v katalogu výstavy napsal Bohumil Markalous a hodnotil v n�m Renoir�v 

význam pro ostatní um�lce.240 Dále byl v katalogu uveden p�ísp�vek od Christiana 

                                                
235 Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag. 
236 Maillol�v Portrait de Renoir je reprodukován v katalogu výstavy. Katalog výstavy Pierre Auguste 
Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931. Tato bronzová busta se dnes nachází v 
Brooklyn Museum, New York, evidovaná pod názvem Bust of Renoir, 1907, bronze, 40,6 x 29,2 x 30,5 cm, 
Gift of Mr. and Mrs. Richard Rodgers, Accession Number 70.176.6., http://www.brooklynmuseum.org, 
vyhledáno dne 28. 5. 2011.  
237 Jedná se nap�íklad o tyto obrazy: Paysage du Var, Bouquet de fleurs, Anacréon, Paysage du Sud, Femme 
au corsage rouge, Le sucrier, La Rochelle, Fleurs, Jeune fille, Fleurs, Le poisson, Maison à Cagnes, La 
Rochelle, Claude jouant aux soldats, La liseuse, Paysage d’Éssoies, La lecture, La baigneuse. Co se tý�e 
kreseb vystaveny byly následující: Deux femmes, Les chapeaux, Le concert, Nu, Des enfants jouants, Jeunes 
filles, Torse de jeune fille, Esquisses, Jeune fille, Jeune fille. Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, 
plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
238 NEBESKÝ 1930 – 1931a, 146. Nebeský zde popisuje bu� obraz vystavený pod názvem La liseuse (kat. 
�. 23) nebo La lecture (kat. �. 25). Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie 
Evropa. Praha 1931, nepag.  
239 NEUMANN 1963, 82-84.  
240 „Rodák z Limoges sur la Vienne, malí� porcelánu, kamarád Monet�v, Pissarr�v, Sisley�v užil techniky 
impresionismu jako živé vody, p�enášeje do figurálního malí�ství modelaci barevnými stíny, mihotavými 
sv�tly, blýskavou hru vzduchového chv�ní, šet�e obrysu. Máme zachováno tolik kladných a živých hodnot 
figurální malby, jež rozrušivši obrys, zahý�ila nebývalým bohatstvím barevných, vibrujících tón� atmosféry, 
aby jako samoú�el skon�ila technickými h�í�kami pointilismu. Renoir je klasik, �lov�k renesan�ní. Zachoval 
a p�enesl do nové doby, jako by navzdory impresionismu, pevnou ingresovskou figurální formu. Velké je 
proto výtvarné d�dictví, které zanechal jako iniciátor nových hodnot, jako dramatik vitálních d�ní a dynamik 
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Zervose,241 který od roku 1926 vydával úsp�šný �asopis Cahiers d’Art, um�leckou revue, 

která se stala vzorem jak pro Štorch-Marien�v Musaion, tak pro Volné sm�ry. Výstavní 

katalog byl dopln�n ješt� textem Carla Einsteina, n�meckého historika um�ní.242 Václav 

Nebeský si ve své recenzi výstavy všímá charakteristického rysu pozdní Renoirovy 

tvorby: „Zastoupení není ze všech jeho period. Vystavené obrazy pocházejí z pozdní 

periody um�lcovy, kdy �ervená barva nabyla vrchu a kdy impresionistická technika 

individueln� pojatá stala se prost�edkem k vyjád�ení jeho smyslového vztahu 

k p�írod�.“243  

 

3.3.2 Fauvismus. Expresionismus. Primitivismus (1931, b�ezen-duben) 

 

„Po výstav� Renoirov� bude pravd�podobn� výstava ,Moderní um�ní evropské‘ (mimo 

�eskoslovensko). Soubor prací jmen: Matisse, Picasso, Derain, Dufy, Braque, Leger, 

Laurencin, Utrillo, Vlaminck, Grosz, Kokoschka, Klee, Chirico, Chagall, Kandinsky, 

Rouault,“244 takto výstavu moderních um�leckých sm�r� p�edeslal propaga�ní leták. Na 

základ� shody jmenovaných um�lc� v letáku a t�ch uvedených v katalogu výstavy 

nazvané Fauvismus. Expresionismus. Primitivismus se domnívám, že se jedná o jednu  

a tutéž výstavu, �emuž odpovídá také �asová následnost po výstav� Renoirov�. Druhá 

výstava Galerie Evropa výb�rov� p�edstavila v Praze n�které francouzské um�lce  

v období od 14. b�ezna do 19. dubna 1931. Celkem zde bylo vystaveno �ty�icet d�l od 

p�tadvaceti um�lc�. Vystavujícími um�lci byli krom� Francouz� také n�me�tí um�lci 

Max Beckmann, Erich Heckel, Carl Hofer, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, 

Anton Kolig, Oskar Moll, Heinrich Nauen, Emil Nolde, Hans Purrmann, Ital Giorgio de 

Chirico, Belgi�an James Ensor, Nor Edvard Munch a další. Z Francouz� vystavovali 

                                                                                                                                                   
výtvarných p�epis�, jemuž povyšování všednosti do d�jství v��nosti bylo prostým p�íkazem um�lce jako 
tv�rce.“ Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, 
nepag.  
241 Christian Zervos (1889 – 1970) byl výtvarný kritik a spisovatel �eckého p�vodu. Odjel do Pa�íže, kde 
studoval filosofii na Sorbonn�. Od roku 1926 byl vydavatelem um�lecké revue Cahiers d’Art. 
http://www.fondationzervos.com, vyhledáno dne 23. 6. 2011. Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, 
plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag. �eští um�lci s ním byli v kontaktu ohledn� 
zajiš�ování reprodukcí do Volných sm�r�. Sv�d�í nám o tom dopis Emila Filly Georgesi Karsovi z dubna 
1936 (Archiv NG, fond Kars G., AA 2855), kde Filla píše: „24. b�ezna psali jsme z Mánesa Chr. Zervosovi 
(Éditions ,Cahiers d’Art‘ 14 rue du Dragon, Paris VIIe), aby dovolil reprodukovat Volným Sm�r�m z 
Cahiers d’Art (Picassovo �íslo) 4 reprodukce a sice str. 23, 65, 67 a 84. Žádali jsme ho, aby nám zaslal a 
p�j�il k tomuto ú�elu fotografie aneb 1) nám dovolil oreprodukovat tyto �ty�i v�ci z Cahiers d’Art. Dále 
jsme žádali o dovolení 2) k p�ekladu jeho ,Conversation avec Picasso‘ z téhož Cahiers d’Art.“ 
242 Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
243 NEBESKÝ 1930 – 1931a, 145. 
244 Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
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André Derain, Raoul Dufy, Elie Lascaux, Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice 

Utrillo, Maurice de Vlaminck.245 Katalog je doprovázen n�kolika fotografiemi 

zastoupených um�lc�. Jedná se o fotografii Edvarda Muncha v Oslu z roku 1930 

zachyceného p�i práci, Henriho Matisse v ateliéru v Nice z roku 1929 a Carla Hofera 

z roku 1931. 

 

Recenze výstavy ve Volných sm�rech podala hodnocení v podstat� kladné. Z Francouz� 

vyty�ila fauvistická díla Matisse, Deraina nebo Vlamincka, kterého vyzdvihuje Josef Šíma 

již ve dvacátých letech: „Tvrdí se, že Vlaminck byl první z výtvarník�, který si intenzivn�ji 

všiml negerské plastiky. Je to možné. Vlaminck je sou�asn� primitivem a dokonale 

civilizovanou bytostí (totéž Picasso).“246 Recenze nám mimo jiné p�ináší také d�ležitý 

popis d�l, který nám m�že alespo� napov�d�t ve snaze dohledat vystavovaná díla, k nimž 

jsou údaje v dobových materiálech nedosta�ující. Popisuje nap�íklad díla Giorgia de 

Chirica, která jsou ve výstavním katalogu uvedena pod názvy Šedivý h�ebec (kat. �. 2)  

a Kon� u mo�e (kat. �. 3): „Jeho kon� na b�ehu mo�e, s náznaky antické architektury 

v pozadí, ukazují dob�e tohoto malí�e, který t�ží ze zjevu Picassova. Jeho kon�, nehybn� 

stojící a jakoby sr�stající se zemí, stojí vzdorn� a jejich bezmocnost se odráží od 

nekone�né hladiny mo�e.“247 Ve stejné dob� v Praze také probíhala výstava Um�ní 

sou�asné Francie, kde byl Matisse zastoupen reprezentativn�ji, jak o tom vypovídá i tato 

kritika: „Z Francouz� nutno na prvém míst� jmenovati H. Matisse, hlavn� obrazem 

,Vzpomínka z Maroka‘. Zde je nejlépe vid�ti jeho barevný, lehce nahozený a na�rtaný 

zp�sob, kde barva a osobní p�ednes spojují se v ú�in, který možno nazvati sensacechtivostí 

smysl�. […] Obraz tento je také dobrým dopl�kem Matissova souboru na výstav� Um�ní 

sou�asné Francie, a to hlavn� zp�sobem svého podání.“248 Dále popisuje radostn� 

vyznívající a barvami hý�ící obrazy Raoula Dufyho: „To platí o obou jeho plátnech, 

z nichž jedno znázor�uje ulici p�i slavnosti, se stále opakovanou trikolorou francouzské 

vlajky i o jeho dekorativní veliké krajin�, v níž p�evládá ostrá mod� a zele�.“249 Georges 

Rouault zobrazuje k�es�anský nám�t Ecce homo, u n�hož podle Nebeského hlava Krista 

p�ipomíná fragment gotické fresky. Stojí za zmínku také poznámka v záv�ru recenze, 

která vypovídá o záslužné a pot�ebné �innosti galerie: „Bylo by skute�n� ztrátou, 

                                                
245 Katalog výstavy Fauvismus. Expresionismus. Primitivismus. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
246 ŠÍMA 1968, 33. 
247 NEBESKÝ 1930 – 1931c, 190. 
248 NEBESKÝ 1930 – 1931c, 190. 
249 NEBESKÝ 1930 – 1931c, 190. 
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kdybychom m�li býti ochuzeni o výstavy v této galerii […].“250 Z toho vyplývá, že výstavy 

soukromé Galerie Evropa byly p�ínosné, oblíbené a uznávané také ze strany odborné 

ve�ejnosti.   

 

3.3.3 Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely (1931, duben-�erven) 

 

Dalším podnikem galerie byla výstava moderní evropské plastiky. Mezi jinými na ní byli 

zastoupeni tito socha�i Maillol, Despiau, Laurens, Manolo, Lipschitz, De Fiori, Sintenis, 

Belling. Probíhala od 29. dubna do 1. �ervna 1931 a v celkovém po�tu zde byl 

prezentován soubor šedesáti sedmi d�l od dvaadvaceti um�lc�. Z francouzských um�lc� 

zde vystavovali nap�íklad Émile Compard dílo Arabská tane�nice, Edgar Degas díla 

Tane�nice I. II., Skákající k��, Hlava ženy, Charles Despiau Podobiznu ženy, Kurt Edzard 

Ležící, Pablo Gargallo Torzo toreadora Sevillského, Paul Gauguin Vlastní podobiznu, 

Henri Laurens Hlavu boxera a Kytaru, Jacques Lipschitz Pierrota, Aristide Maillol 

antikizující Hlavu Venuše, Stojící ženu, Ženu a d�evoryt Ležící žena, Manolo díla Stojící 

žena, Chula, Stojící žena, Pablo Picasso Hlavu ženy, Auguste Rodin Pla�ící ženu. 

Z �eských socha�� byli zastoupeni Otto Gutfreund díly Podobizna básníka Tomana, 

Milenci, Hamlet a Jan Štursa díly Podobizna paní Kamily Neumannové, Odpo�ívající 

tane�nice, Poh�eb v Karpatech.251 Samostatn�jší oddíl v katalogu a z�ejm� i na výstav� 

tvo�ily akvarely Augusta Rodina.252 V katalogu je vyobrazeno dev�t reprodukcí. 

Z reprodukcí d�l francouzských um�lc� se jednalo o Sintenisovu kresbu Dva zebu [19], 

bronzový reliéf Vlastní podobizna Paula Gauguina, Rodinovy akvarely Dva muži a 

Ležící.253 V recenzi Václav Nebeský srovnává Gutfreundova Hamleta [20] s Picassovou 

Hlavou [21]: „Z moderní plastiky francouzské je nejvýzna�n�jším zjevem známá 

Picassova hlava, pocházející ze soukromého pražského majetku. K ní �adí se plastiky 

Laurensovy a Lipschitzovy. Nutno se zde zmíniti i o našem Gutfreundovi, jehož Hamlet 

nutí k srovnání s p�edešlými. Gutfreund stojí v této plastice blíže k Picassovi a zp�sob 

jeho podání sv�d�í o tom, že více pochopil Picass�v názor zra�ící se v této hlav�, než oba 

                                                
250 NEBESKÝ 1930 – 1931c, 191. 
251 Katalog výstavy Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
252 Jedná se o následující díla: Torzo; Žena v košili; Tane�nice; �esající se akt; Kle�ící akt; Akt ležící; Sedící 
akt; Akt ležící; Akt kle�ící; Studie aktu; Dva akty; Žena; Stojící žena; Žena s plášt�m, Dva muži. Katalog 
výstavy Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag. 
253 Katalog výstavy Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 1931, nepag.  
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socha�i již d�íve jmenovaní.“254 Na tyto tendence navázal v roce 1912 Emil Filla ve svém 

díle Hlava ženy [22].  

 

3.3.4 Zánik Galerie Evropa 

 

V p�vodním informa�ním letáku byly inzerovány i další výstavy, které již nebyly 

realizovány. Jednalo se o výstavu francouzských a n�meckých impresionist� (Monet, 

Pissaro, Sisley, Slevogt, Liebermann, Corinth aj.), výstavu moderní evropské grafiky  

a dále také výstavu d�l Vincenta van Gogha.255 Došlo k tomu z�ejm� v d�sledku 

hospodá�ské krize, kdy Hugo Feigl z�stal u provozu pouze jedné své výstavní sín�, a to 

Galerie Hugo Feigla. Ostatn� z podobných d�vod� v této dob� ukon�ily svou �innost  

i jiné výstavní sín� v Praze nap�íklad Aventinská mansarda. V recenzi poslední výstavy 

galerie - moderní evropské plastiky - je vyjád�ena lítost nad zánikem galerie, která mohla 

vytvo�it zajímavý a chyb�jící prot�jšek �innosti spolkové, která si organizování výstav 

monopolizovala: „Praha ztratí op�t výstavní místo, kde byla vždy dávána p�ednost kvalit� 

a sv�tové úrovni p�ed obvyklým zbožím našich obchod�. Je a bude to ztráta veliká, 

uvážíme-li jak tato galerie mohla se vyvinouti a jaký mohla míti vliv na náš um�lecký 

život.“256 

 

3.4 Galerie Hugo Feigla 
 

V po�átcích hospodá�ské krize se poda�ilo galeristovi Hugo Feiglovi založit a udržet 

v provozu až do po�átku války vlastní prosperující výstavní sí� - Galerii Hugo Feigla. 

Hugo Feigl vystudoval práva, ale již od studií na gymnáziu se zajímal o výtvarné um�ní. 

Hugo Feigl (1889 – 1961) se narodil jako nejmladší ze t�í d�tí JUDr. Josefa Feigla  

(1846 –1905) a Julie, rozené Buschové (1849 – 1929). Od d�tství u n�j rodi�e p�stovali 

silný vztah ke kultu�e a výtvarnému um�ní a své d�ti vychovávali v kultivované 

atmosfé�e. To se projevilo i na jeho um�lecky zam��ených sourozencích. Jeho bratr 

Bed�ich Feigl (1884 – 1965) se stal malí�em, známý svým p�sobením v expresionistické 

skupin� Osma, další bratr Arnošt (1887–1957) se stal básníkem. Od roku 1919 se Hugo 

                                                
254 NEBESKÝ 1930 – 1931e, 226. 
255 Galerie Evropa. Knihovna UPM, Sign. XXII C 5657/1, �. 14b. 
256 NEBESKÝ 1930 – 1931e, 224. 
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v�noval psaní um�leckých kritik pro Prager Tagblatt. V roce 1924 otev�el Galerii starých 

i moderních obraz� v paláci Koruna na Václavském nám�stí, pozd�ji v Pštrossov� ulici  

�. 12.257 V únoru 1930 uspo�ádal Hugo Feigl v galerii na Václavském nám�stí výstavu 

židovských um�lc� 19. a 20. století, kde byl zastoupen i jeho bratr Bed�ich. Na výstav� 

bylo soust�ed�no na sto dvacet d�l od více jak �ty�iceti židovských um�lc� ze všech 

d�ležitých evropských um�leckých center. 

 

Galerie Hugo Feigla zahájila svou �innost v prosinci 1930 a sídlila na Jungmannov� t�íd� 

�. 38, v prvním poschodí paláce pojiš�ovny Réunione Adriatica di Sicurta. Galerie zde 

fungovala ve t�icátých letech 20. století. Programov� se Feigl zam��il na vystavování 

soudobých francouzských, n�meckých a �eských autor�. Galerie p�esídlila v �ervenci 

1936 do výstavních místností na Masarykov� náb�eží �. 8.258 B�hem existence galerie se 

Feiglovi poda�ilo uskute�nit významné výstavy také díky svým nadstandartním osobním 

kontakt�m. P�stoval dlouholetá p�átelství s mnoha um�lci, soukromými sb�rateli, 

historiky um�ní a �editeli muzeí. Tyto kontakty mu umožnily zrealizovat unikátní výstavní 

program s d�razem na p�edstavení sou�asného moderního um�ní. Jako výhodu soukromé 

galerie Václav Nebeský zd�raz�uje, že: „Obchodník má zde proti ostatním po�adatel�m 

výstav u nás, jsou to hlavn� spolky, výhodu volnou ruku […]. Tím bychom mohli b�hem 

�asu získati výstavy, které i když nebudou p�sobiti svou velikostí, budou míti plus výb�ru. 

Jediné tak m�žeme dnes vid�ti vedle sebe vystavena díla um�lc�, jež dnešní spolkový 

zp�sob života od sebe �asto nespravedliv� odd�lí.“259 

 

Bohužel byl provoz galerie násiln� p�erušen v p�edzv�sti druhé sv�tové války. V roce 

1939 ješt� p�ed n�meckou okupací unikl Hugo Feigl, který byl židovského p�vodu, do 

Pa�íže a následn� emigroval do USA. Jeho dcera Marion (1929) odjela s jedním 

z d�tských transport� sira Nicholase Wintona do Anglie a je dnes jediným žijícím �lenem 

Feiglovy rodiny.260 Na tradici své pražské galerii navázal Feigl v New Yorku, kde si 

v roce 1943 otev�el Feigl Gallery, kterou vedl až do své smrti v roce 1961.261  

                                                
257 PA	ÍK 2007, 6.   
258 URZIDIL 2003, 364.   
259 NEBESKÝ 1930-1931b, 146. 
260 PA	ÍK 2007, 6-7.   
261 PA	ÍK 2007, 7.   
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I ve Spojených státech p�edstavil zajímavý výstavní program a zasloužil se i o p�edstavení 

mnoha �eských autor�. Na výstav� v roce 1945 zde nap�íklad prezentoval díla Maxima 

Kopfa, Antonína Pelce, Maurice de Vlamincka, Raoula Dufyho a Julese Pascina.262  

 

Zájem o výtvarné um�ní se Feiglovi stal celoživotním posláním. Do vý�tu jeho záslužné 

�innosti bychom mohli za�adit nejen organizování výstav, ale i jeho p�sobení jako 

mecenáše soudobých um�lc�. To dokazují slova Oskara Kokoschky, když vzpomínal jak 

„jsem poznal Huga Feigla, majitele malého obchodu s obrazy, který se mnou celé dny 

chodil po m�st� a hledal vhodné pohledy k malování. P�emlouval majitele byt�, zahrad  

a dom�, v nichž tušil dobré výhledy, aby mne u sebe nechali malovat, a v neposlední �ad� 

podn�coval sb�ratele, aby nakupovali vzniklé obrazy.“263 Díky Feiglovi se navíc 

Kokoschka seznámil s T. G. Masarykem, jehož podobiznu namaloval v roce 1935.264  

 

Následuje podrobn�jší popis a analýza výstav, které se uskute�nily v Galerii Hugo Feigla 

ve t�icátých letech 20. století a které n�jakým zp�sobem reflektují soudobé francouzské 

um�ní a um�leckou scénu. V tomto p�ehledu výstavní aktivity Galerie Hugo Feigla se 

snažím p�iblížit, jak bylo francouzské um�ní v Praze prezentováno a které francouzské 

um�lce a jejich díla mohli návšt�vníci obdivovat. Bohužel byla v�tšina z t�chto d�l 

v Praze k vid�ní dosud naposledy.    

 

3.4.1 Výstava soudobých francouzských akvarel� (1931, únor-b�ezen) 

 

Hned druhá výstava Galerie Hugo Feigla se monograficky zam��ila na p�edstavení d�l 

francouzské provenience. Výstava se konala v únoru a b�eznu roku 1931 a ukázala soubor 

soudobých francouzských akvarel�. K výstav� byl vydán pouze stru�ný leták obsahující 

seznam vystavujících um�lc� a jejich d�l, které zaplnily výstavní sály v po�tu �ty�iceti. 

Z �eských um�lc� se jí zú�astnili Otakar Kubín (Tête, Paysage), Georges Kars (Trouville), 

Paul Signac p�edstavil své krajinné výjevy z Bayenne, Paimpol a Port. Bohužel není 

možné ud�lat si bližší p�edstavu o výstav�, pon�vadž v katalogu jsou uvedeny jen obecné 

názvy d�l jako nap�íklad Paysage, Deux Femme, Portrait. Chybí zde reprodukce, a proto 

je t�žké tato díla ztotožnit s konkrétními obrazy.   

                                                
262 URZIDIL 2003, 364.   
263 URZIDIL 2003, 364-365. 
264 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 144. 
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3.4.2 Georges Kars (Praha-Pa�íž) - (1931, duben) 

 

Již v dubnu 1931 galerie zahájila další výstavu, a to malí�e Georgese Karse, s podtitulem 

Praha-Pa�íž, jehož tvorba byla p�edstavena celkem t�iceti osmi díly. Z tohoto souboru 

vyniká nap�íklad Podobizna socha�e Otto Gutfreunda z roku 1913, která je 

reprodukována v katalogu výstavy265 a o níž se také zmi�ují recenzenti výstavy, když 

uvažují nad tím, že by obraz m�l z�stat v Praze: „Bylo by dob�e, aby tato podobizna 

z�stala v pražském majetku ve�ejném již pro osobu socha�e, který je zde zachycen svým 

sou�asníkem.“266 To se také vyplnilo. Podobizna se dnes nachází v Národní galerii 

v Praze.267 Již v kv�tnu 1931 bylo toto dílo znovu vystaveno na výstav� L’École de Paris 

v Obecním dom�. Sou�ástí recenze je také �ernobílá reprodukce Karsova díla Maurská 

žena z roku 1930.268 V úvodním textu katalogu Waldemar George vyzdvihuje Karsovu 

technickou dovednost projevující se p�edevším v kresb�: „Karsova kresba klade d�raz na 

linie a nepod�izuje se násiln� požadavk�m výrazu. Jeho kresba splývá s živým tvarem t�l, 

jež tvo�í, a zdá se, že tato t�la se ochotn� podrobují zákon�m jeho malí�ských vidin.“269 

Dále pokra�uje: „Plnost, které dosahuje, sv�d�í o jeho nadání. Staví p�ed námi sv�t plný 

intimity a svým �istým, p�esv�d�ujícím a jemným rukopisem vyza�uje morální atmosféru  

a náladu. Vnímá úpln� sloh své doby a v lineární arabesce, v barv�, na kterou lze 

pohlédnouti jako na uzav�ený celek, nalézá novou realitu smysl�. Maluje jemn�  

a nenanáší nikdy p�íliš siln�. Jeho lokální barvy oživují povrch, p�i �emž p�evládá 

nádherný okr.“270 Dalším dílem, které zde bylo vystaveno a dnes se nachází v Národní 

galerii v Praze je Žena s papouškem [24].271 Jak bylo již �e�eno výše, Kars žil se svou 

ženou Norou v Pa�íži a léta trávili ve špan�lském Tossa di Mar, kde vznikalo mnoho jeho 

obraz�. Náležel k proslulé École de Paris. V �ervnu 1938 se Karsovi p�est�hovali do 

Prahy netušíc, že hr�zné události druhé sv�tové války je donutí záhy utéct zp�t do Francie. 

Po návratu namaloval velké pochmurné Panorama Prahy (1939) [25]. Ve svém byt� na 

Vinohradech m�l Georges Kars uschovanou svou um�leckou sbírku, která �ítala okolo 

                                                
265 Pro úplný vý�et reprodukcí v katalogu uve�me ješt� dílo Maurská žena [23]. Katalog výstavy Georges 
Kars (Praha-Pa�íž). Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, 5.  
266 NEBESKÝ 1930 – 1931d, 191. 
267 Ji�í Kars, Podobizna Otto Gutfreunda, 1913, olej na plátn�, 100,5 x 81 cm, inventární �íslo O 15296. 
http://ng.bach.cz/ces/centrum.html?msg=result&ci=0&qi=r1&si=jq66RxOw_wys89_p, vyhledáno dne 29. 
5. 2011.  
268 NEBESKÝ 1930 – 1931d, 192. 
269 Katalog výstavy Georges Kars (Praha-Pa�íž). Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, 2. 
270 Katalog výstavy Georges Kars (Praha-Pa�íž). Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, 2. 
271 Ji�í Kars, Žena s papouškem, 1926, olej na plátn�, 100 x 80 cm, inventární �íslo O 4350, 
http://ng.bach.cz/ces/, vyhledáno dne 29. 5. 2011.  
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150 d�l jeho p�átel - p�edních pa�ížských výtvarník� a rovn�ž p�ibližn� stejné množství 

svých d�l. Tuto celou sbírku byl nucen náhlým odchodem v Praze zanechat. Na ja�e 1939 

ji gestapo zabavilo. N�které obrazy byly dány do komisního prodeje v pražském 

starožitnictví, jiné byly zni�eny �i ztraceny.272 Na konci války se poda�ilo uspo�ádat 

z tohoto souboru kolem šedesáti d�l, která byla nakonec po dlouhých pr�tazích sv��ena do 

pé�e m�sta Kralupy nad Vltavou, Karsovu rodnému m�stu, v souladu s malí�ovým 

odkazem a p�áním.273  

 

3.4.3 Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty (1931, listopad-prosinec) 

 

V po�adí již šestá výstava Feiglovy galerie se v Praze konala b�hem listopadu a prosince 

roku 1931 a p�edstavila dvaadvacet olejomaleb, osm plastik, patnáct kreseb a deset grafik 

Otakara Kubína. Výstava Otakara Kubína je v této práci za�azena i p�es to, že se jedná  

o um�lce �eského p�vodu. Již od roku 1905 Kubín pravideln� cestuje do Francie a pozd�ji 

se zde také usadil, naturalizoval a p�ijal i francouzskou podobu svého jména Othon 

Coubine. V úvodu katalogu této výstavy byl vymezen cíl výstavy, a to „ve zkratce 

p�edvést celý vývoj um�lce z let 1922 až 1931 v pracích nejhodnotn�jších.“274 Poprvé 

Kubín vystavoval na první výstav� Osmy ve zrušeném obchod� v Královodvorské ulici 

v Praze, kde se svými díly p�ihlásil k odkazu Vincenta van Gogha. Krátce potom 

odcestoval do Provence, kde horliv� a systematicky �ešil problémy, které nadhodili 

fauvisté a kubisté. Usilovným studiem starých mistr�275 nalezl sama sebe - um�ní, jež jeho 

životopisec Maurice Raynal nazval „klasickým naturalismem“.276 Dále jsou v katalogu 

uvedena krátká hodnocení, v p�vodním francouzském zn�ní, n�kolika nejznám�jších 

um�leckých kritik� z Pa�íže, z nichž m�žeme jmenovat nap�íklad Maurice Raynala, 

Francise Carca, Thiébaulta Sissona, Andrého Chériva, Georgese Bessona, Raimonda De 

La Cailhèda. André Chérive oce�uje u Kubína propojení ur�itých prvk� vycházejících 

                                                
272 ŠPECINGER s. d., nepag. 
273 ŠPECINGER s. d., nepag. 
274 Katalog výstavy Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, 
nepag. 
275 Mimo jiné Giotta, Piera della Francesca, Verrocchia, Holbeina, Watteaua, Maneta. Katalog výstavy 
Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, nepag. 
276 „[…] Dans le cas particulier de Coubine l’on devrait voir comme une espèce de prolongement de cet 
admirable humanisme qui dès le XIVe siècle incita les sensibilités artistiques à se libérer des rigueurs de la 
scolastique pour prendre contanct avec le culte plastique des formes naturelles telles que le pratiquaient les 
anciens. Aussi, ,le culte de l’humanité‘,  qu’était l’humanisme correspondant exactement à ce retour de 
quelques artistes contemporains aux tendances réalistes de la toute première Renaissance, est-ce dans ce 
sens que Coubine apparaît comme un naturaliste classique […].“ Katalog výstavy Otakar Coubine. 
Olejomalby, plastiky, kresby a lepty. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, nepag. 
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z Courbeta s primitivismem odvozeným od Celníka Rousseau.277 P�idejme ješt� p�ísp�vek 

Mileny Sísové: „[…] Coubinova uklid�ující a jemná intimní lyrika je v malí�ství cennou 

jednotkou, které nikdy nezestárne a bude oce�ována p�íštími generacemi jako jí cení 

dnešek […]“278 V katalogu je šest reprodukcí, ovšem bez popisky, jedná se o dv� krajiny, 

kde ve st�edu kompozice je umíst�n strom, Selská rodina z Auvergne a dv� kresby (Hlava 

ženy, Akt).  

 

3.4.4 Mist�i barbizonští (1933, duben-kv�ten) 

 

Osmnáctá výstava se uskute�nila v m�sících duben a kv�ten roku 1933 a p�edstavila 

reprezentativním souborem tvorbu krajiná�ské barbizonské školy. Vý�et um�lc� zde 

zastoupených je následující Corot, Daubigny, Diaz, Dupré, Chaigneau, Chintreuil, Jacque, 

Lambinet, Lavieille, Michel, Millet, Monticelli, Rousseau, Troyon, Trouillebert. 

V p�edmluv� katalogu Hugo Feigl p�ipomn�l pr�kopnický význam t�chto krajiná��, kte�í 

byli d�ležitým p�edpokladem pro zrod moderního malí�ství: „V dob�, kdy hrozilo, že 

francouzské krajiná�ství, opírajíc se o Poussina, ustrne v prázdném klasicismu, kdy 

,volná‘ souvislost s tak zvanou krajinou heroickou projevovala se jen antickými kulisami, 

hradními z�íceninami a podobnými rekvizitami, v té dob� rozhodla se malá skupina 

francouzských malí�� opustiti své ateliéry ve m�st� a odebrati se do les� 

fontainebleauských. […] Zde v Barbizonu povstalo um�ní pleinairu a sv�tla, zde nabyla 

znovu význam krajina protkaná kouzlem sv�tla, která již nebyla pozadím romantických 

událostí, nýbrž stala se výrazem nového cít�ní života. Francouzské krajiná�ství stalo se 

v Barbizonu op�t v�dcem a ukazatelem cest ostatnímu um�leckému sv�tu.“279 Vyjád�il tak 

smysl a poslání výstavy - p�ipomenout tradici francouzského malí�ství, bez které by nebyl 

možný rozvoj pozd�jšího moderního um�ní. Na záv�r citujme zajímavou poznámku, která 

se týká kopírování d�l: „Naše malá výstava pokusila se po prvé v Praze seskupiti velké 

mistry Barbizonu, jejich žáky i s jejich mén� slavnými druhy. Nebylo možno opat�iti vždy 

                                                
277 „Cette puissance de ne subordonner dans le tableau aucun élément à un autre, mais de tout fondre et 
ordonner, cette pâte rude et solide qui rapelle Courbet et cette native simplicité qui l’affilie au Douanier 
Rousseau, tout cela réunit dans un peintre comme Coubine des qualités hors pair. Chose admirable, ce 
dessinateur parfait est un manieur de pâte supérieur, et toutes ses oeuvres sont de celles qui ne surprennent, 
mais prennent, car on les sent vues et pensées. La science vraie revient donc à l’immédiat où se trouvent 
satisfaits ensemble la sensation et l’intellect.“ Katalog výstavy Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, 
kresby a lepty. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, nepag. 
278 Katalog výstavy Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931, 
nepag. 
279 Katalog výstavy Mist�i barbizonští. Galerie Hugo Feigla. Praha 1933, 3-4.  
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od každého um�lce dílo nejreprezentativn�jší nebo nejtypi�t�jší. Zvláš� svízelný byl p�ípad 

Millet�v, nebo� falsátorské pokusy v poslední dob� donutily sb�ratele i obchodníky k velké 

rezerv� a význa�né práce Milletovy nacházejí se dnes už jen i muzeích.“280 V katalogovém 

seznamu prací je každý um�lec dopln�n o krátkou biografii.281 Záv�re�né pod�kování 

Hugo Feigla nám odhaluje totožnost zap�j�itel� a soukromých sb�ratel�: „Jest mi milou 

povinností pod�kovati na tomto míst� panu G. Steinovi v Pa�íži, který se o uskute�n�ní 

výstavy p�edevším zasloužil. Nemenší dík náleží i pa�ížským sb�ratel�m a obchodník�m, 

kte�í mi s nevšední ochotou zap�j�ili díla zde vystavená. Jsou to: Mme Joachim 

Chaigneau, Mr. Serge Morin, Mr. Le Comte Robert Meynadier a firmy Georges Bernheim 

and Cie, Raphael Gérard, Lorenceau.“282 Podobnou výstavu jen menšího rozsahu 

uspo�ádal SVU Mánes již v roce 1924, kdy p�edstavil grafické listy mistr� barbizonské 

školy.  

 

3.4.5 Georges Kars (Pa�íž). Výlet do Špan�lska 1933 (1934, leden) 

 

V roce 1934 byl v Galerii Hugo Feigl již podruhé p�edstaven malí� Georges Kars. Výstava 

Pražan�m p�inesla devatenáct olejomaleb, t�i kvaše a t�ináct kreseb. K vid�ní byl 

nap�íklad obraz Rybí trh [26], který byl nedávno vydražen v aukci Galerie Pictura.283 

Jedná se o nevelký (34 x 66 cm) olej na p�ekližce z roku 1934, na n�mž je zobrazen rybí 

trh ve špan�lském p�ímo�ském letovisku Tossa del Mar, kde m�l Kars letní d�m. 

Z významn�jších d�l, které nebyly vystaveny na první Karsov� výstav�, jmenujme 

nap�íklad Spravování sítí [27] a Špan�lský hoch.284   

 

3.4.6 Mary Duras (Praha) - (1934, kv�ten) 

 

Monografickou výstavu socha�ky Mary Duras uspo�ádala Galerie Hugo Feigl v Praze 

v roce 1934. Mary Duras byla tehdejší ženou malí�e Maxima Kopfa. Oba byli �leny 

n�mecké um�lecké skupiny Pilgergruppe, která byla založena v roce 1919.285 Narodila se 

                                                
280 Katalog výstavy Mist�i barbizonští. Galerie Hugo Feigla. Praha 1933, 4.  
281 Pro úplnost údaj� uvádím vý�et katalogových �ernobílých reprodukcí: Corot Mnich; Povoz, Daubigny 
Stodola v lese, Diaz Venuše s putti. Katalog výstavy Mist�i barbizonští. Galerie Hugo Feigla. Praha 1933, 7-
10. 
282 Katalog výstavy Mist�i barbizonští. Galerie Hugo Feigla. Praha 1933, 12. 
283 Obraz byl vydražen �ástkou 210.000,- K�. Art + Antiques, 2011, 05, 62. 
284 Katalog výstavy Georges Kars (Pa�íž). Výlet do Špan�lska 1933. Galerie Hugo Feigla. Praha 1934, 
nepag. 
285 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 134. 
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ve Vídni a žila v Praze. Spole�n� s Martou Jiráskovou byla první ženou socha�kou 

v ateliéru Jana Štursy na pražské Akademii. V roce 1923 odjela spole�n� se svým mužem 

do New Yorku, v letech 1925 – 1927 žili a tvo�ili spole�n� na pa�ížském p�edm�stí 

Montrouge, kde m�la ateliér také další �eská socha�ka Hana Wichterlová. Vystaveno bylo 

na t�icet šest prací, z toho nap�íklad Dívka myjící si nohy z roku 1927, mramor Sestry 

z roku 1928, Dívka u okna z majetku n�kdejší Moderní galerie v Praze, Snivá, Schoulená 

a další. Tento soubor plastik byl dopln�n více jak dvaceti kresbami.286 Mary Duras se 

p�átelila s mnoha �eskými um�lci. Pro Emila Fillu nap�íklad zhotovila v roce 1929 bustu 

jeho psa.287 Filla byl znám svým vášnivým zaujetím pro chov boxer�, kte�í se také �asto 

objevují na jeho obrazech. Tato plastika ovšem na výstav� zastoupena nebyla.  

 

3.4.7 Výstava Marca Chagalla (Pa�íž). Olejomalby a kvaše (1934, listopad) 

 

Výstava Marca Chagalla se konala v listopadu 1934. V úvodním textu Hugo Feigl 

vymezil snahu p�edvést retrospektivní p�ehled díla tohoto um�lce, který u nás do té doby 

samostatn� nevystavoval.288 Vystaveno bylo �ty�icet kvaš� a dvanáct olej�. Ovšem dílo 

Marca Chagalla nebylo �eské ve�ejnosti tak zcela neznámo. Na výstav� L’École de Paris 

v roce 1931 bylo vystaveno šest Chagallových d�l. Jednalo se  nap�íklad o obraz Mužík ze 

sbírky Štepána Osuského.289 Dále obraz Cirkus, který byl dokonce z výstavy zakoupen 

�eskoslovenským státem.290 Z prací vystavených na této výstav� jmenujme nap�íklad 

kvaše Modrý houslista, Zamilovaní z Eiffelovy v�že, pastel R�žoví jezdci nebo olej And�l 

s houslemi.291    

 

3.4.8 Výstava Georgij Papazoff (Pa�íž). Olejomalby (1935, b�ezen) 

 

Výstava olejomaleb bulharského malí�e Georgije Papazoffa, žijícícího od roku 1923 

v Pa�íži, byla zahájena v b�ezen 1935. Je to další um�lec pat�ící k mezinárodnímu 

                                                
286 Katalog výstavy Mary Duras (Praha). Galerie Hugo Feigla. Praha 1934, nepag.  
287 LAHODA 2007, 322. 
288 „Touto výstavou má býti u�in�no zadost již dlouhá léta trvající povinnosti seznámiti �eskou ve�ejnost 
s v�tším souborem um�lecké osobnosti Marca Chagalla.“ Katalog výstavy Marca Chagalla (Pa�íž). 
Olejomalby a kvaše. Galerie Hugo Feigla. Praha 1934, 3. 
289 Marc Chagall, Mužík, olej, plátno, 73 x 50 cm, kat. �. 174. Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká 
beseda. Praha 1931, 44. 
290 SAVICKÝ 2011, 173, 180, 184. 
291 Katalog výstavy Marca Chagalla (Pa�íž). Olejomalby a kvaše. Galerie Hugo Feigla. Praha 1934, 5-7. 
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volnému seskupení École de Paris. P�edstaveno bylo dvaapadesát prací. Jak bylo v této 

dob� zvykem v�tšina vystavených d�l byla prodejná.292  

 

3.4.9 100 let francouzské kresby (1936, b�ezen-duben) 

 

Již dvaapadesátá výstava se ve Feiglov� galerii konala od b�ezna do dubna 1936 a její 

snahou bylo ucelen� p�edstavit stoletý vývoj francouzské kresby [28]. Celkem 104 d�l 

vystavovali um�lci, jakými byli nap�íklad André Derain, Charles Despiau, Gavarni, 

Théodore Géricault, Juan Gris, Charles Jacque, Fernand Léger, André Dunoyer de 

Ségonzac, Georges Seurat, Paul Signac, Maurice Utrillo. V úvodu katalogu objas�uje 

Hugo Feigl okolnosti uspo�ádání výstavy z hlediska zap�j�ení kreseb:„Kresby zde 

vystavené, až na jedinou, pocházejí z pa�ížského vlastnictví bu	 soukromých sb�ratel� 

nebo známých obchodník�. Dlužno zde poznamenati s pat�i�ným zadostiu�in�ním, že 

pa�ížští obchodníci projevili velké pochopení pro tento podnik a s velkou ochotou 

zap�j�ili do Prahy významná a �asto vzácná díla, bez ohledu na nastávající pa�ížskou 

jarní sezónu, ve které velká �ást t�chto kreseb je jim nepostradatelnou. Že ten neb onen 

mistr v souboru chybí nutno p�i�íst tomu, že práv� byla v Londýn� zahájena velká výstava 

soudobých francouzských kreseb, z nichž leckteré dílo by bylo zavítalo také k nám do 

Prahy, kdyby nebylo již n�kolik dní p�ed naší výstavou zap�j�eno pro Londýn.“293 

Následuje obligátní záv�re�né pod�kování H. Feigla, ze kterého se ale dovídáme zajímavé 

informace o provenienci um�leckých d�l: „Jest mi milou povinností pod�kovati na tomto 

míst� p�edevším panu G. Steinovi v Pa�íži, jakož i ostatním pa�ížským sb�ratel�m              

a obchodník�m, kte�í mi s nevšední ochotou zap�j�ili díla zde vystavená. Jsou to: Mr. 

Claude Roger-Marx, Maurice Gobin, Jean Cailac, Marcel Bernheim, Neuville et Vivien, 

André Schoeller, Leon Marseille, Galerie Zak, A. Bernier, Paul Rosenberg a Georges 

Bernheim.“294 �innost Hugo Feigla, p�edevším obchodníka s obrazy, který byl nadán 

citem pro um�ní a poda�ilo se mu tak uspo�ádat velmi kvalitní výstavy, uznávali i soudobí 

historici um�ní, nap�íklad Václav Nebeský.295     

 

                                                
292 Nejdražšími položkami byla díla Poslové míru (1931) za 15.000,- K�, Básník (1931) za 13.000,- K� a 
nebo Sv�tlonoš (1929) za 10.000,- K�. Katalog výstavy Georgij Papazoff (Pa�íž). Olejomalby. Galerie Hugo 
Feigla. Praha 1935, nepag. 
293 Katalog výstavy 100 let francouzské kresby. Galerie Hugo Feigla. Praha 1936, 3.  
294 Katalog výstavy 100 let francouzské kresby. Galerie Hugo Feigla. Praha 1936, 15.  
295 NEBESKÝ 1930 – 1931b, 146. 
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3.4.10 Soudobí francouzští krajiná�i (1938, b�ezen) 

 

Poslední výstava Hugo Feigla uspo�ádaná v Praze byla výstava Soudobí francouzští 

krajiná�i, která se konala v b�eznu 1938 na adrese Praha I., Masarykovo náb�eží �. 8  

a p�edstavila celkem �ty�icet olejomaleb um�lc�, jakými byli Paul Bonnard, Georges 

Braque, Christian Caillard, Charles Camoin, Edmond Ceria, Gabriel Daragnes, André 

Dérain, Jean Dufy, Raoul Dufy, Pierre Dumont, Gabriel Fournier, Othon Friesz, Armand 

Guillomin, Picard Le Doux, Henri Manguin, Marquet, Henri Matisse, André Planson, 

Claude Rameau, Paul Signac, Maurice Utrillo, Maurice Vlaminck, Jules Zingg.296 Touto 

výstavou galerie ukon�ila svou �innost. Hugo Feigl ale neztrácel sv�j celoživotní zájem  

o výtvarné um�ní a obchodu s um�ním se v�noval i v New Yorku.   

 

3.5 Spolek výtvarných um�lc� Mánes 

 

Dramaturgie výstavní �innosti SVU Mánes byla pozorn� zam��ena na vývoj 

francouzského um�ní v p�esv�d�ení, že je to jediné um�ní, které pramení z moderního 

života, které dává výraz všem jeho duchovním složkám a které m�že být vzorem pro 

ostatní evropské um�ní. Ve svém výstavním plánu Mánes cílev�dom� podporoval tradici 

klasické moderny. P�edvále�né výstavy SVU Mánes byly d�ležitým p�edpokladem pro 

tvorbu rodící se �eské avantgardy a její modernistické p�ístupy. Tyto výstavy znamenaly 

prohloubení �eské um�lecké práce a uvedení �eské tvorby na plošinu soudobé 

problematiky a posunutí �eského um�ní k samému st�edu sv�tového um�leckého d�ní.  

Po první sv�tové válce manifestoval SVU Mánes své um�lecké spojenectví s Francií 

velkou retrospektivní výstavou francouzského um�ní 19. a 20. století, �ímž byly d�sledn� 

utuženy vztahy s francouzským modernismem. Zatímco v letech 1902 
�  1914 se 

„mánesácké“ výstavy konaly v pavilonu pod Kinského zahradou, od roku 1921 spolek 

po�ádal své výstavy v rondokubistickém pavilonu Josefa Horára blízko Václavského 

nám�stí. Až v roce 1930 se definitivn� usídlil v nov� postavené funkcionalistické budov� 

na náb�eží dle návrhu Otakara Novotného. 

 

 

 

                                                
296 Katalog výstavy Soudobí francouzští krajiná�i. Galerie Hugo Feigla. Praha 1938, nepag. 
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3.5.1 Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921 (1922, zá�í) 

 

První výstava navazující na tradici p�edvále�ných reprezentativních p�ehlídek 

francouzského um�ní se v Praze uskute�nila v zá�í roku 1922. Byla to již šedesátá výstava 

SVU Mánes a p�edstavovala v Praze n�kolik prací Pabla Picassa z let 1906 – 1921, jehož 

tvorb� �eští um�lci v povále�ných letech v�novali pozornost. Vystaveno bylo dvacet t�i 

olej�, p�t pastel�, p�t kreseb a t�i kvaše. Za možnost uspo�ádání Picassovy výstavy vd��il 

Mánes Paulu Rosenbergovi, majiteli galerie v Pa�íži, který soubor do Prahy zap�j�il.297 

V úvodu katalogu se Vincenc Kramá� zam��il na zhodnocení tvorby Pabla Picassa na 

základ� jeho vymezení v��i Henri Matissovi: „Henri Matisse a Pablo Picasso jsou dva 

póly moderního malí�ství, mezi n�ž je možno umístiti tém�� vše, co vzniklo v našich dnech 

v tomto oboru výtvarné práce z ducha nové doby. Spole�ný je jim, t�ebaže v nestejné mí�e, 

odklon od napodobujícího naturalismu a snaha po svéprávném obrazu, naprosto odlišný 

je však jejich pom�r k sv�tu jev�, odpovídající r�znému vnit�nímu ústrojí, a ovšem také  

i p�íslušný malí�ský výraz.“298 U p�íležitosti této výstavy vyšla o Picassovi ve Volných 

sm�rech studie Václava Nebeského,299 kterou ilustruje, stejn� jako Raynalovu monografii 

Pabla Picassa, reprodukce Picassovy podobizny od špan�lského socha�e Pabla Gargalla. 

Nebeský zde podal celý dosavadní vývoj Picassovy tvorby s d�razem na rozlišení 

jednotlivých období, vymezil Picassovu tvorbu ve srovnání s Derainovou. Stejn� tak jako 

Kramá� používá i Nebeský k charakterizaci Picassovy tvorby pojmy jako mystický, 

duchový, produchovn�lý: „Povaha nového um�ní je naprosto niterná a duchová. V�ci, jak 

jsou podány u Picassa jsou produktem zážitk�. Tyto obrazy slu�ují v jeden celek více 

pohled� p�edm�tu a ruší plastickou souvislost v�cí, které rozkládají v jejich prvky, z nichž 

posléze staví nové celky. V�ci i prostor jsou vytvá�eny a splývají v jedno.“300 Picass�v 

um�lecký názor Nebeský ozna�uje za „universální objektivismus“ a Picassa samotného za 

dovršitele st�edov�ku, nebo� „sahá svými ko�eny kubismus Picass�v až v anonymní 

objektivismus um�ní románského.“301 �lánek je dopln�n reprodukcemi Picassových  

a Braquových d�l.302 Kramá� shrnuje své poznatky: „Byla to dlouhá cesta než došel 

Picasso k úplnému ujasn�ní a zt�lesn�ní nového um�leckého názoru. Po�al ve šlép�jích 

                                                
297 Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922, nepag. 
298 Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922, nepag. 
299 NEBESKÝ 1922, 108-124.  
300 Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922, nepag. 
301 NEBESKÝ 1922, 122-123. 
302 �lánek je doprovázen reprodukcemi následujících Picassových d�l Potulní rytí�i (1905), Hlava muže 
(1908), Žena s mandolínou, Koupající se ženy, (1918), Otev�ené okno (1919), �tená�ka (1920), Otev�ené 
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Cézannových, užívaje sv�tla jako tvárného prost�edku, pokra�oval zjednodušením v�cí na 

plastické útvary a to vše dovršil použitím kombinací více pohled�, p�i�emž se objevovala 

deformace výrazov� velmi ú�inná. Docílil tím obraz� velmi odlišných od b�žné p�írody  

a jist� také siln� duchov� založených.“303 

   

Na p�ední stránce výstavního katalogu je reprodukován jediný obraz [29], který je uveden 

bez popisky, nicmén� na základ� srovnání s reprodukcí stejného obrazu v Raynalov� 

monografii je možné tvrdit, že se jedná o olej La brioche z roku 1909.304 Po pe�livém 

porovnání t�chto údaj� se seznamem vystavených t�iceti šesti d�l se mi nepoda�ilo 

dohledat totožný obraz nebo alespo� takový, který by se datov� �i nám�tov� p�ibližoval. 

Domnívám se tedy, že toto dílo v Praze vystaveno nebylo.  

 

Negativní ohlas výstavy �i spíše nezájem a lhostejnost ze strany �eského obecenstva 

zd�raz�uje Karel �apek: „Velmi nehlu�n� byla v�era v síni Mánesa v Praze otev�ena 

výstava obraz� Pabla Picassa; pár mladých malí�� a hrst zvaných hostí okukuje ml�ky 

dílo špan�lského malí�e, který z Pa�íže vedl cosi jako revoluci malí�ství a podnes 

znepokojuje malí�ský sv�t svým p�ekvapujícím, p�íliš bohatým vývojem. P�ed deseti lety by 

taková výstava u nás znamenala víc; víc by se diskutovalo, víc nadávalo a kroutilo 

hlavami – ale také by to prud�eji zajímalo. Skute�n� za posledních deset let nesmírn� 

zvlažn�l a p�ímo ustydl zájem u nás o výtvarné um�ní. Vzpome�te si jen, co ješt� p�ed 

deseti lety podnikal sám spolek Mánes, a jak málo mali�ko slušných výstav je do roka 

dnes.“305 Jak vyplývá z t�chto �apkových post�eh�, situace se po válce vracela jen 

pozvolna do zajetých kolejí p�edvále�né agilní výstavní �innosti. Ovšem pro mnohé �eské 

um�lce m�la tato výstava nepochybný význam. Dokládá to i František Šmejkal, když 

tvrdí, že „nepochybn� sehrála svou roli v op�tovném návratu Dev�tsilu ke kubismu.“306  

A to se týká obzvlášt� Emila Filly, který ve dvacátých letech 20. století sledoval pe�liv� 

tvorbu Pabla Picassa a uvád�l k nám v�tšinu inovací jeho výtvarného jazyka. Nap�íklad ve 

                                                                                                                                                   
okno (1920) a d�l Georgese Braqua Lomy v St. Denis (1909), Krb (1920), Broskve (1920), Ovoce a dýmka 
(1920), Soška (1920). NEBESKÝ 1922, 108-124. 
303 Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922, nepag. 
304 RAYNAL 1922, 34. 
305 Karel �apek, Picasso, Lidové noviny, 3. 9. 1922. In: �APEK 1985, 389-390. 
306 ŠMEJKAL 1996, 75. 
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Fillov� Žen� s kobercem (1921) m�žeme sledovat jemné citace z Picassovy Ženy v k�esle 

(1913).307    

 

3.5.2 Výstava francouzského um�ní XIX. a XX. století (1923, kv�ten-�erven) 

 

V roce 1923 se stala p�edzv�stí obnoveného zájmu o výtvarné um�ní manifesta�ní 

výstava francouzského um�ní XIX. a XX. století, která nastartovala op�tovný rozkv�t 

výstavní �innosti ve t�icátých letech 20. století. Šedesátá šestá výstava Mánesa se konala 

v pr�b�hu kv�tna a �ervna 1923 v Obecním dom� a byla velmi úsp�šná. Tuto 

mimo�ádnou událost bych ráda uvedla nadšenou výpov�dí Otakara Štorch-Mariena: 

„Nikdy nebylo u nás ve francouzské oblasti uspo�ádáno n�co tak velikého  

a dalekosáhlého jako práv� tato výstava, která �ítala na t�i sta obraz� a sedmdesát 

plastik. Výstava trvala necelé dva m�síce a navštívilo ji na �ty�icet tisíc osob. Mimo 

hranice Francie nebyla do té doby uspo�ádána nikde tak rozsáhlá souborná výstava 

nového francouzského um�ní.“308 Protektorem výstavy byl prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk, což sv�d�í o prestiži a d�ležitosti celé akce, svou energickou pomocí p�isp�l  

i ministr zahrani�í Edvard Beneš.309 Výstava byla uskute�n�na z velké �ásti také díky 

ochot� a spolupráci osobností z francouzských a �eských vládních i soukromých 

kruh�.310 O praktickou organizaci výstavy se zasadil výkonný výbor v �ele s p�edsedou 

Mánesa architektem Otakarem Novotným. Mezi �leny výboru byli p�edstavitelé 

významných pa�ížských muzeí a galerií,311 ze kterých byla díla na tuto výstavu 

zap�j�ena, ale také p�ední �eští historici um�ní a um�lci: Vincenc Beneš, který je také 

autorem plakátu k výstav� [30], Vincenc Kramá� (�editel obrazárny Spole�nosti 

vlasteneckých p�átel um�ní),Václav Vilém Štech, Josef Go�ár, Emil Filla, Bohumil 
                                                

307 Picassovské prvky v obraze jsou hlava s vlnovkou vlas� nalevo, metafora �ader a jejich prom�na v 
jablka, pupek, t�ásn� dole, posazení figury do konkrétního prostoru. LAHODA 2007, 231-234.  
308 ŠTORCH-MARIEN 1992, 200. 
309 Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 15. 
310 Mezi �leny výkonného výboru výstavy byl jmenován také Hanuš Jelínek, v té dob� lega�ní rada 
�eskoslovenského velvyslanectví v Pa�íži. Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. Praha 
1923, 10. Hanuš Jelínek byl nesmírn� kulturn� vzd�laný �lov�k, který se celý život piln� v�noval 
zprost�edkování �esko-francouzské kulturní vým�ny, ale byl také básníkem, divadelním kritikem a 
p�ekladatelem. Z francouzštiny p�eožil sbírku lidové poezie Zp�vy sladké Francie a do francouzštiny 
p�eložil nap�íklad díla Karla Hynka Máchy nebo Karla �apka. Adolf Hoffmeister vystihl jeho frankofilní 
zam��ení kresbou Monsieur Hanuš Jelínek. Reprodukce viz ŠTORCH-MARIEN 1992, 245.   
311 Léon Beneditte (�editel Musée du Luxembourg a Musée Rodin v Pa�íži), Gabriel Mourey (inspecteur des 
Musées nationaux), Robert Brussel (directeur du Service d’études à la Direction des Beaux Arts v Pa�íži), 
Armand Dayot (inspecteur général des Beaux Arts v Pa�íži), Gustave Geffroy (directeur de la Manufacture 
National des Gobelines v Pa�íži), Jean Giraudoux (chef du service des oeuvres françaises à l’étranger 
v Pa�íži), Raymond Koechlin (président de la Société des Amis du Louvre), Henri Lapauze (directeur du 
Petit Palais). Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 9-10. 
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Kafka. Ovšem ten, kdo se o celou výstavu nejvíce zasloužil, byl její generální komisa� 

Václav Nebeský.312 V úvodu katalogu František Žákavec p�ipomn�l souborný p�ehled 

všech dosavadních výstav francouzského um�ní po�ádaných spolkem Mánes. Na tomto 

míst� si dovolím citovat úryvky Žákavcova popisu výstavy, na jehož základ� si lze 

snadno ud�lat p�edstavu o rozsáhlosti výstavy a také významnosti a kvalit� d�l: „Je to 

výstava nade všecko o�ekávání bohatá a p�íkladná. Na prahu tohoto vzácného p�ehledu 

vývoje francouzské malby stojí sám […Jacques Louis] David (1748 – 1825). […] Na této 

výstav�, která v�dom� po�ítá s um�lci, kte�í posunovali vývoj moderního um�ní, není 

nikde vid�ti um�ní školy, um�ní profesor� […]. Zvláštn� š�astna je tato výstava na ukázky 

[…] kouzeln� šerosvitného Prud’hona (1758 – 1823), od jehož ,Únosu Psychy‘, snad 

krásn�jšího, nežli je v�tší variant v Louvru, dovedl se pro Prahu na�as odlou�iti jeho 

majetník p. Henry Marcel. Je tu však již Géricault (1791 – 1824), p�edch�dce romantik�, 

jehož revolu�ní obraz ,Prámu nejvyšší nouze‘ v Louvru zde je p�ipomenut zajímavou 

studií hlavy. […] k slavnému obrazu Evžena Delacroix [Vražd�ní na Chiu] máme tu 

skv�lou studii mrtvé �ekyn� s kojencem […]. [Dále] Ingra, od n�hož tu máme i poslední 

zisk Louvru, veliký dámský portrét, i vysoce zajímavou skladbu historickou ,Zlaté rouno‘, 

z majetku žárlivého Ambroise Vollarda, který pro �echy po prvé propustil své obrazy do 

ciziny. […] Bohat� je zastoupena ,škola barbizonská‘, ona kolébka moderní intimní 

krajinomalby: malí�i lesa Théodore Rousseau i Diaz, dále Dupré, Daubigny, Troyon (ten 

na spole�ném obraze s Marilhatem). Výhradní sb�ratel Barbizonských, p. Tauber, velmi 

se zasloužil o tuto kolekci. […] Z impresionist� Renoir, od n�hož pí Ménard-Dorianová, 

naše pomocnice za války, p�j�uje ,k v�li p. Benešovi‘ jeden z nejstarších obraz�,313 je 

krásn� zastoupen, dík zvlášt� p. Barbazangesovi.“314 Mezi vystavujícími bychom tedy 

našli mnoho d�ležitých osobností um�ní 19. století a 20. století, kte�í již v Praze od této 

doby nikdy vystaveni nebyli. Spole�n� s nimi však byla zastoupena i soudob�jší díla 

mladší autor� nap�íklad obrazy Fernanda Légera z let 1921 – 1922315 nebo Amédée 

Ozenfanta z let 1920 – 1921.316 P�ipome�me si, že z této výstavy byla vybrána speciální 

kolekce d�l k zakoupení �eskoslovenským státem, která se stala základem francouzské 

                                                
312 V katalogu je uveden jako knihovník Akademie um�ní a redaktor Volných sm�r�. 
313 Jedná se o Podobiznu dámy z roku 1863, olej, 89 x 119 cm, kat. �. 131. Katalog výstavy francouzského 
um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 38. 
314 Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 15-18. 
315 Oživená krajina (kat. �. 260); Ko�a�i (kat.�. 261); Postavy p�ed zahradou (kat. �. 262). Katalog výstavy 
francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 47-48.  
316 Obraz, živá barva (kat. �. 263); Obraz, šedivá (kat.�. 264). Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a 
XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 48. 
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sbírky v dnešní Národní galerii.317 V sou�asné dob� nás m�že fascinovat, že se v roce 

1923 poda�ilo uspo�ádat tak úsp�šnou zahrani�ní výstavu s mimo�ádn� významným 

zastoupením um�lc�, jejíž zopakování by dnes v Praze bylo asi velmi obtížné. D�ležitou 

roli p�i realizaci výstavy hrály p�edevším osobní kontakty okruhu Mánesa s pa�ížskými 

galeristy, záštita zainteresovanosti vládních a diplomatických �initel� a zanícení kurátora 

výstavy Václava Nebeského. O rozsáhlosti celého projektu nás m�že p�esv�d�it celkový 

po�et zastoupených um�lc�, který �ítá tém�� sto um�lc�. Ve srovnání s jedinou dosud 

uskute�n�nou retrospektivou francouzského um�ní - výstavou Moderního um�ní v roce 

1914 - se jedná o více jak dv� t�etiny vystavujících um�lc�. Z toho paradoxn� nap�íklad 

Picasso byl krom� dvou prací318 zastoupen „pouze“ díly ze sbírky Vincence Kramá�e 

z let 1906 – 1912. Nedávná pražská Picassova samostatná výstava (1922) tak p�edstavila 

jeho mnohem aktuáln�jší tvorbu.319 V katalogu výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. 

století bylo reprodukováno šestnáct d�l.320 Z výb�ru reprodukovaných d�l se m�žeme 

domnívat, že tato p�ehlídka trp�la ur�itou oficialitou, m�žeme se ptát pro� nebyla 

v katalogu vyobrazena nap�íklad díla kubistická a díla aktuálních tendencí abstraktních,  

i když bylo jist� pro širší ve�ejnost p�ínosné seznámit se s chef d’oeuvres klasického 

francouzského um�ní. Na dva m�síce tak byl v Praze p�edstaven „malý Louvre“. 

V souvislosti s touto reprezentativní výstavou bylo publikováno mnoho �lánk� a studií 

v dobových periodikách mimo jiné od p�edních francouzských teoretik� a výtvarných 

kritik�. Nap�íklad Theodor Duret v�noval Volným sm�r�m sta� Moderní malí�ství ve 

Francii, kde lí�í vývoj francouzského malí�ství od Davida, Ingrese, Delacroixa 

korespondující se za�átkem výstavy. Svou studii uzavírá charakteristikou celé výstavy: 

„Výstava klasických, romantických a realistických d�l francouzského malí�ství ve st. 19  

                                                
317 O státním nákupu um�leckých d�l v roce 1923 se podrobn� zmi�uji v kapitole Historie francouzské 
sbírky Národní galerie v Praze. Viz strana 31. 
318 Sedící akt, Galerie Vildrac, kat. �. 232; Dv� ženy, Sbírka Ambroise Vollarda, kat. �. 233. Katalog výstavy 
francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923, 45.   
319 Nejsoudob�jší díla vystavená na této výstav� byla z roku 1921. Jednalo se o olej Poprsí ženy (kat. �. 13), 
dva pastely s nám�tem Hlava ženy (kat. �. 24 a 26), pastel Podobizna ženy (kat. �. 35) a pastel Po koupeli 
(kat. � 36). Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922, nepag. 
320 Jedná se o reprodukce následujících d�l: Jacques Louis David Podobizna Alexandera Lenoira; 
Dominique Ingres Podobizna pí Marcotte de Saint Marie; Théodore Géricault Hlava z Voru Medusy; 
Eugène Delacroix Zápas Jakuba s and�lem; Eugène Delacroix zlomek z Krveprolití na Sciu; Pierre Prud’hon 
Únos Psychy; Théodore Chasseriau Vnit�ek harému; Camille Corot V b�ezovém lese; Camille Corot Les ve 
Fontainebleau; Gustave Courbet Žena s rozpušt�nými vlasy; Jean-François Millet Zima s havrany; Honoré 
Daumier Potulní zp�váci; Edouard Manet �íšnice; Claude Monet Bárky na mo�i; Camille Pissaro Klípek; 
Puvis de Chavannes Chudý rybá�. Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. 
Praha 1923, 65-80. Mimochodem k posledn� jmenovanému obrazu si Rudolf Kremli�ka již v roce 1912 
poznamenal: „Zapamatovat fresky Puviho de Chavanna v Pantheonu – nebo Chudého rybá�e 
v Luxembourgu.“ SRP 2006b, 18. 
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a 20 podává silné lí�ení lidí a v�cí v rozli�né technické form�, v kterou se m�že malí�ství 

p�iodíti.“321 Je zde také reprodukována Podobizna Alexandera Lenoira od J. L. Davida 

z roku 1817, kterou na výstavu zap�j�il Louvre.322 Další, kdo p�isp�l svou studií Sto let 

francouzského um�ní, byl Elie Faure.323 �lánek byl bohat� doprovázen reprodukcemi 

z výstavy mimo jiné Podobizny paní Cabettové od Françoise Ruda, která byla také 

zap�j�ena do Prahy z Louvru.324 Ve své studii poukazuje na p�evládající rys romantismu 

ve francouzské malb�: „Vskutku je od Davida až po kubismus tém�� celá francouzská 

malba romantická.“325 Také známý pa�ížský sb�ratel um�ní Ambroise Vollard p�isp�l 

svou Impresionistickou teorií.326 Celý �lánek je velmi zajímavý, �emuž p�isp�l fakt, že je 

psán formou rozhovoru Vollarda s Renoirem, který diskutuje s um�lcem  

o impresionistické teorii, vytvo�ené kritiky a teoretiky,327 která se však velmi liší od 

impresionismu v praxi, jak vyplývá z reakcí Renoira. Z p�ísp�vku vyplývá, že poznatky 

vyvozené z um�lecké praxe jsou mnohdy cenn�jší než pouhé teoretizování výtvarných 

kritik� a historik� um�ní na základ� jejichž záv�r� se absurdn� ur�uje kvalita um�leckých 

d�l. Další francouzský kritik Maurice Raynal napsal pro Volné sm�ry studii Forma  

a látka,328 v níž se v�nuje kubismu a fauvismu a vyzdvihuje také zásluhy Václava 

Nebeského: „P�edevším víme, že ob� veliká hnutí, kubistické329 i fauvistické,330 

odpovídají dv�ma proud�m, které d�lí d�jiny um�ní: chci promluviti o dvou pojmech, 

které by bylo lze ozna�iti: forma a látka. […] Ale nevybízí-li významná výstava, již dr. 

Nebeský se svým vkusem a schopnostmi mistrn� shromáždil, abychom ješt� jednou 

p�ezkoumali tyto zjevy, zjiš�ujeme-li v díle Picassov� a Matissov� zvlášt� patrnou stopu 

význa�ného vlivu lyrického kultu formy u jednoho a hmoty u druhého?“331 Již zde se 

objevil pojem lyrický kubismus, kterým se podrobn�ji zabýval František Šmejkal ve 

                                                
321 DURET 1923 – 1924, 114. 
322 DURET 1923 – 1924, 113. 
323 FAURE 1923 – 1924, 114-130. Elie Faure byl významný francouzský historik um�ní, který se mimo jiné 
v�noval dílu Rudolfa Kremli�ky a p�isp�l tak úvodní statí Kremli�kovy první monografie, která vyšla v roce 
1925 v nakladatelství Aventinum jako šestý svazek edice Musaion. Tuto studii si nakladatel Otakar Štorch-
Marien objednal u Elie Faura prost�ednictvím Václava Nebeského. SRP 2006b, 109-110. V nakladatelství 
Aventinum byly také v letech 1927 – 1928 vydávány Faurovy úsp�šné n�kolikadílné D�jiny um�ní, které se 
rychle rozší�ily mezi �eské um�lce.   
324 Z dalších více jak deseti reprodukcí uve�me nap�íklad Corot�v Statek v lese viz Volné sm�ry 1923 – 
1924, 22. ro�ník,127 nebo Les ve Fontainebleau viz Volné sm�ry 1923 – 1924, 22. ro�ník, 129.    
325 FAURE 1923 – 1924, 126. 
326 VOLLARD 1923 – 1924, 130-148. 
327 Vollard jmenuje Camille Mauclaira a Georgese Lecomta. VOLLARD 1923 – 1924, 130-148. 
328 RAYNAL 1923 – 1924, 149-157. 
329 Mezi kubistické um�lce �adí Picassa, Braqua, Grise, Deraina, Ozenfanta. RAYNAL 1923 – 1924, 152.  
330 Mezi fauvisty �adí Matisse, Vuillarda, Vlamincka, Légera, Segonzaca. RAYNAL 1923 – 1924, 152. 
331 RAYNAL 1923 – 1924, 150. 
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svých �etných studiích o �eské mezivále�né avantgard�.332 Hlavním p�edstavitelem 

�eského lyrického kubismu byl Emil Filla, jemuž byl p�edobrazem Pablo Picasso a jehož 

vývojové etapy osobit� varioval zejména ve dvacátých letech 20. století. Štorch-Marien 

ve svých pam�tech vzpomíná na Nebeského výpov�� o mnoha okolnostech vzniku této 

výstavy. Jeho vzpomínky jsou natolik zajímavé a mnoho vypovídající o celé p�íprav� 

výstavy, že si je na tomto míst�, i p�es jejich rozsáhlost, dovolím citovat: „Výstava se 

p�ipravovala plná dv� léta a bylo t�eba mnoho intervencí i u našich rozhodujících 

�initel�, než k ní byl dán oficiální souhlas. […] Nejt�žším problémem výstavy bylo získat 

materiál, který by splnil to, o� jsme usilovali. Kdo p�icházel v úvahu? Ve�ejná muzea, 

soukromí sb�ratelé, obchodní um�lecké galerie, žijící um�lci. Muzea ovšem nebyla 

nadšena p�edstavou, že mnohý z jejich nejznamenit�jších obraz� by m�l na n�kolik týdn� 

zmizet z jejich st�n. Také postoj soukromých prodejních galerií nebyl o mnoho lepší, 

p�estože jim byly slibovány vyhlídky státního nákupu. Co to však pro n� znamenalo proti 

jiným, mnohonásobn� v�tším možnostem ,Nového sv�ta‘ �i Japonska? Byli jsme ješt� 

p�íliš ,nezavedeným‘ státem, a proto jsme se museli spoléhat hlavn� na soukromé 

sb�ratele. Navštívil jsem asi sto padesát míst, než se mi poda�ilo sestavit celkový plán 

pražské expozice. Velmi d�ležitá byla ú�ast Louvru, a to již z toho d�vodu, aby byla 

dodána ,chu�‘ ostatním. […] Pokud jde o soukromé sb�ratele, p�icházeli v úvahu jen ti, 

kte�í nežili mimo hlavní m�sto, protože doprava obraz� odjinud by �inila nesnáze. 

Materiál se totiž shromaž	oval v Grand Palais na Elysejských polích a byl odtud odeslán 

do Prahy najednou ve t�ech vagónech. Sešlo se nakonec t�i sta obraz� a sedmdesát 

plastik. Sb�ratelé se d�lili v zásad� na dv� kategorie: um�lecké amatéry a znalce um�ní, 

jejichž sbírky bývají uspo�ádány systematicky a specializují se �asto na ur�itého 

výtvarníka. Mnohé z nich p�echázejí pak darem do francouzských muzeí. Ani jednání se 

soukromými sb�rateli nebylo snadné. Nikdy a nikde se nic neuskute�nilo hned p�i první 

návšt�v�, musily být alespo� t�i, doprovázené nadto ješt� doporu�eními významných �i 

prosp�šných osobností. […] Jeden sb�ratel se mi chlubil, že má dvanáct set obraz� 

soudobých malí�� od každého po dvou plátnech. Ze dvou set obraz�, které jsem prohlédl, 

bylo však pro naše ú�ely možno vybrat práv� jediný. Velkým p�ínosem bylo naproti tomu 

t�icet vynikajících �ísel ze sbírky japonského lo	a�e pana Matsukata. Tuto sbírku pro 

n�ho nakoupil pan Bénéditte, �editel Luxemburského muzea a muzea Rodinova. Jeho 

zásluhou jedin� Pražané m�li p�íležitost uvid�t souborn� Japoncovy skv�lé Courbety, 

                                                
332 Termín lyrický a imaginativní kubismus se pokusil František Šmejkal poprvé definovat v roce 1963 
v �lánku o Františku Muzikovi (Výtvarné um�ní, �. 4, 1963, 166-177). ŠMEJKAL 1996, 562. 
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Daumiery, Monety a jiné autory p�ed jejich transportem do ,zem� vycházejícího slunce‘. 

Z toho jediného p�íkladu je z�ejmé, kolik znamenitých obraz� opouští Evropu. Pokud šlo 

o Ambroise Vollarda, bývalého obchodníka s obrazy, který první pochopil um�ní 

Cézannovo a stal se mezitím již jen sb�ratelem, byla Praha po p�edvále�ném Petrohrad� 

prvním místem za francouzskými hranicemi, kam byl ochoten p�j�it obrazy ze své bohaté 

sbírky Cézann�, Renoir�, Picass� a jiných, kterou snad nikdo cizí nespat�il v celé její 

úplnosti. Vyhrál jsem snad u Vollarda proto, že jsem u n�ho nepropadl p�i zkoušce 

z Cézanna, na n�hož byl velmi citlivý. Usp�l jsem tedy tam, kde jsem m�l pocit nejmenší 

nad�je, a získal pro pražskou kolekci díla, bez nichž by výstava nebyla bývala úplnou. 

Pokud šlo o soukromé prodejní galerie, naráželi jsme tam na obtíže, hlavn� i proto, že se 

jednalo o letní období, kdy p�ijíždí do Pa�íže nejvíce zámo�ských zájemc�. Nakonec však 

p�ece jen p�islíbilo ú�ast devatenáct z dvaceti žádaných.“333 Z této výpov�di je jasné, 

kolik �asu a energie musel Václav Nebeský v�novat p�ípravám této výstavy, obzvlášt� p�i 

nelehkém vyjednávání o záp�j�kách d�l. Avšak bez tohoto úsilí bychom dnes 

nedisponovali tak kvalitní sbírkou francouzského um�ní, jejíž základ byl po�ízen práv� 

díky uskute�n�ní této výstavy v Praze, z níž byly obrazy zakoupeny.   

 

3.5.3 Francouzští mist�i (1923, prosinec) 

 
Sedmdesátá druhá výstava SVU Mánes s titulem Francouzští mist�i se konala v Praze  

v prosinci 1923. K uspo�ádání této výstavy velkou m�rou p�isp�l švédský soukromý 

sb�ratel um�ní Walter Halvorsen, který do Prahy zap�j�il celý tento soubor ze své 

sbírky.334 Výbor Mánesa335 sestavil výstavní soubor d�l hlavních p�edstavitel� 

francouzské klasické moderny jakými byli nap�íklad Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso, 

Dérain, Friesz nebo Marquet. I na této výstav� spolupracoval Václav Nebeský.336 

�ty�i katalogové reprodukce symbolizují �ty�i etapy vývoje francouzského um�ní - 

                                                
333 ŠTORCH-MARIEN 1992, 199-203. 
334 Jednalo se celkem o 52 d�l. Katalog výstavy Francouzští mist�i. SVU Mánes. Praha 1923, nepag. 
335 �leny výboru Mánesa byly Otakar Novotný,Vincenc Beneš, Karel Dvo�ák, Emil Filla, Josef Go�ár, Otto 
Gutfreund, Pavel Janák, Bohumil Kafka, Old�ich Koní�ek, Antonín Mat�j�ek, Otokar Nejedlý, Otokar 
Španiel, Jan Štursa. Katalog výstavy Francouzští mist�i. SVU Mánes. Praha 1923, nepag. 
336 P�ináší úvodní sta� v katalogu, kde kompiluje dosavadní um�lecký vývoj. „Možno-li jistým právem 
francouzské um�ní XIX. století a po n�m veškero um�ní evropské považovati za vyvrcholení individualistické 
tradice, navázané renesancí, provede na druhé stran� toto um�ní v��i t�em stoletím um�ní porenesan�ního 
týž obrodný úkol, jaký renesance provedla v��i st�edov�ku. Vyprostí zrak a cit um�lc�v ze zajetí jistých 
slohových a ideových konvencí, v nichž vládnoucí t�ídy našly pevný výraz a symbol svých vnit�ních a 
vn�jších pot�eb, ale které ztratily veškeren konkrétní smysl, jakmile vláda nad duchovými záležitostmi 
vymkla se jim z rukou.“  Katalog výstavy Francouzští mist�i. SVU Mánes. Praha 1923, nepag. 
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Renoir�v Parid�v soud odkazuje ješt� k zákon�m klasické a tradi�ní malby, Cézannova 

Podobizna již p�edznamenává budoucí sm��ování v hledání nového výrazu, Gauguin�v 

obraz Tahiti p�ipomíná oblibu primitivistických tendencí ve dvacátých a t�icátých letech  

a rané Picassovo dílo Idyla z roku 1905 je symbolickým vyvrcholením um�leckého 

vývoje odkazujícím k novoklasicismu, ke kterému se v mezivále�né dob� p�iklonilo 

mnoho �eských um�lc�.337 Výb�rem d�l se tato další „mánesácká“ výstava jeví jako 

mnohem otev�en�jší novým tendencím a podn�tn�jší pro mladé �eské um�lce než p�edešlá 

výstava, která nutn� trp�la p�ílišnou oficialitou.  

 

3.5.4  Juan Gris (1924, únor) 

 

Již v únoru roku 1924 Mánes zorganizoval další výstavu. Byla to monografická výstava 

Juana Grise. Daniel Henri Kahnweiler získal již v roce 1913 exkluzivní práva na jeho 

dílo.338 Na pražské výstav� bylo p�edstaveno t�icet šest prací.339 V katalogu je 

reprodukováno Grisovo zátiší z roku 1913 z Galerie Simon v Pa�íži. Kompozici tohoto 

zátiší dominuje mísa s hruškami, která leží na desce stolu s bílým ubrusem a pod níž jsou 

umíst�ny hrozny vína. Zobrazené p�edm�ty - sklenice, noviny, hrozny - jsou nazírány 

z více pohled�. P�estože Vincenc Kramá� hodnotil tvorbu Juana Grise jako nejkvalitn�jší 

z následovník� Picassa, upozor�oval ale na její nutnou závislost na Picassov� díle: „Tento 

um�lec je si pravd�podobn� v�dom mezí svého nadání a š�astnou shodou jeho vnit�ního 

sklonu i poznání samoz�ejmé nutnosti vyr�stá jeho um�ní klidn� z podn�t� daných mu 

velikým tv�r�ím duchem našich dn�, jeho krajanem Pablo Picassem. [… Jeho tvorba] Je 

sice pod�adn�jšího rázu, srovnáme-li ji s díly Picassovými a Braquovými, ale od po�átku 

vynikala svou �istou výtvarnou snahou i hodnotou nad díla ostatních mladých malí�� 

studujících Picassa.“340 Dále popisuje a analyzuje jednotlivá díla zastoupená na pražské 

výstav�: „Na výstav� vid�li jsme portrét Picass�v asi z r. 1910, který je ješt� siln� pojat ve 

smyslu starého obrazu. P�edm�t i prostor existují pro sebe a podání p�edm�tu, zde figury, 

                                                
337 Jednalo se nap�íklad o povále�nou tvorbu Otakara Kubína, Rudolfa Kremli�ky, Jana Zrzavého, Georgese 
Karse, Alfreda Justitze. Tito malí�i oscilovali mezi klasicismem a primitivismem, jehož hlavním vzorem a 
p�íkladem byl pro �eské um�lce Henri Rousseau, který byl také �asto zastoupen na povále�ných výstavách 
francouzského um�ní. Novoklasicismus byl obecnou tendencí celého evropského um�ní po první sv�tové 
válce, což souviselo s op�tovným nalezením humanitních hodnot. 
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 61-68. 
338 LAHODA 1996, 170.  
339 Jednalo se o oleje, kresby, akvarely, litografie i kvaše. Katalog výstavy Juan Gris. SVU Mánes. Praha 
1924, nepag.  
340 KRAMÁ	 1923 – 1924, 278. 
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je ješt� zna�n� blízké pouhé stilizaci. […] Následovala léta usilovné práce opírající se 

velmi t�sn� o Picassa. […] Na výstav� bylo možno vid�ti více podobných zcela 

picassovských, málo samostatných prací z let 1914 – 15. Než v posledních letech 

vále�ných po�aly op�t Grisovy obrazy, pojaté nyní v novém duchu, nabývati osobního 

zbarvení a dosp�ly brzy po ukon�ení války k útvar�m velmi jednotným a rázovitým, 

t�ebaže i zde se uplatnil vliv maleb Picassových. Dle vystavených d�l zdá se, že zvláš� 

š�astným rokem byl 1921. Jsou to v�tšinou velmi harmonická, klidná a jednoduchá zátiší 

zrozená z ducha um�lcova a vytvo�ená barevnými plochami r�zných sm�rnic.“341 Dle 

Kramá�e Grisovy obrazy „Nepot�ebují výkladu, jako ho ostatn� nepot�ebují také ani 

obrazy Picassovy, Braquovy �i Fillovy, a p�sobí p�ímo svým lyrickém obsahem.“342 

Kramá� vyzdvihuje jako p�ekvapující výsledek výstavy ohlas Grisova díla u širšího 

obecenstva: „Dosažený výsledek této výstavy – po�et návšt�vník� tu nerozhoduje – 

ukazuje jasn�, že nitro dnešního �lov�ka se za vlivu n�kolika v�d�ích géni� již valn� 

zm�nilo, a budí p�esv�d�ení, že není daleka doba, kdy se obrazy a sochy, vyrostlé z nového 

ducha doby, budou t�šiti témuž zájmu ze strany širší ve�ejnosti, jako obrazy a sochy 

p�edcházejícího vývojového období impresionistického a jeho nejbližších zástupc�.“343 

�lánek je doprovázen reprodukcemi Grisových d�l Zátiší a Interieur. Grisovo téma 

kubistického zátiší �asto rozvíjel ve dvacátých letech také Emil Filla. Tvorba Juana Grise 

samoz�ejm� nebyla p�ijata všemi kladn�, nap�íklad Rudolf Kremli�ka ve svých 

poznámkách k výstav� moderního n�meckého um�ní �íká: „A tu si vzpomínám na výstavu 

Juana Grise, která p�edcházela: kolik formové okázalosti – proplétali jste se dlouho, než 

jste uvid�li - kone�n� - ale jak je opatrný, jak - krátkodechý, Juan Gris - to� školský 

p�íklad formového omezení, jež sváže vám ruce i nohy. P�i vší ušlechtilosti zámyslu 

myšlenka jeho je spoutaná.“344 Na záv�r si také p�ipome�me, že v roce 1924 již André 

Breton publikuje sv�j první manifest surrealismu, zatímco u nás se stále ješt� pln� 

akcentuje kubismus. Surrealismus bude v Praze aktivn� proklamován až za deset let.  

 

3.5.5 Grafika mistr� barbizonské školy (1924, únor-b�ezen) 

 

Sedmdesátá �tvrtá výstava SVU Mánes, která prob�hla v únoru a b�eznu 1924, byla spíše  

skromn�jšího formátu a p�edstavila grafické listy krajiná�� barbizonské školy. Camille 

                                                
341 KRAMÁ	 1923 – 1924, 278-279. 
342 KRAMÁ	 1923 – 1924, 280. 
343 KRAMÁ	 1923 – 1924, 280. 
344 SRP 2006b, 40-41. 
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Corot byl zastoupen sedmi lepty, šesti litografiemi a padesáti clichés-glace (otisky ze 

sklen�ných desek), Jean François Millet byl p�edstaven dvaceti lepty, a to vše bylo 

dopln�no šesti díly zakladatele barbizonské školy Théodora Rousseaua.  

 

3.5.6 Francouzská plastika a grafika (1924, �erven-srpen) 

 

Další výstava francouzské plastiky a grafiky v roce 1924 následovala v rychlém sledu. 

Dalo by se �íct, že se jednalo o rozší�ení p�edchozí výstavy, zde navíc p�edstavili svou 

grafiku nap�íklad také Paul Cézanne, André Derain, Narcisse Virgile Diaz de la Peña, 

Paul Gauguin, Albert Moreau, Pablo Picasso a další. Co se tý�e plastiky byla vystavena 

díla již více mén� v Praze známá od následujících um�lc� Emile Antoine Bourdelle, Jean-

Baptiste Carpeaux, Aristide Maillol, Auguste Rodin. Tyto menší výstavy p�edstavovaly již 

notoricky známá klasická díla, p�esto byly jist� zajímavou událostí, ovšem v dob�, kdy se 

v Pa�íži již naplno rozvíjí surrealismus, nep�edstavovaly pro mladé �eské um�lce 

výrazn�jší podn�ty k vývojovým zvrat�m. 

 

3.5.7 Francouzský malí� Paul Signac (1924, �íjen) 

 

Další z francouzských výstav menšího rozsahu, která se uskute�nila v �íjnu roku 1924 

byla výstava Paula Signaca. Tento malí� zde vynikal zejména svými akvarely 

zachycujícími krajinu v okolí La Rochelle, Honfleur �i Montauban v jeho 

charakteristickém sv�telném pojetí, které ovlivnilo již �eské malí�e generace devadesátých 

let.345 Celkem zde bylo vystaveno na padesát dev�t d�l.  

 

3.5.8 Mané Katz. Malí� z Pa�íže (1926, leden) 

 

V lednu roku 1926 p�edstavil Mánes mén� známého židovského malí�e Mané 

Katze.Vystaveno bylo více jak t�icet p�t d�l. Katalog úvodním textem346 opat�il Waldemar 

                                                
345 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998a, 34. 
346 Citujme zde �ást textu, kterou se Waldemar George snaží charakterizovat Katzovu tvorbu: „[…] Životní 
princip. Není-li um�ní tohoto um�lce jeho jasným sv�dectvím? Nedokazuje-li krásnou životnost 
pronásledované a uja�mené rasy, jež si uv�domuje sebe a jejíž duch se tentokrát projevuje v díle jejich 
um�lc�? Nebo� Mané Katz není židovským malí�em proto, že zpracovává p�edevším semitské nám�ty. Kdyby 
maloval akty, krajiny nebo kompozice, projevovala by se jeho osobnost, tak vysloven� nacionální, obdobn�.  
Mané Katz vyjad�uje svou barvou, hned pochmurnou a tragickou, hned svítivou, svou kresbou, jež není bez 
jisté strohosti, úzkost a zmatek židovské duše. […] Mané Katz v nich prozrazuje cít�ní v�cí nadp�irozených a 
zálibu v legend�, jež jsou p�ízna�nými rysy jeho rasy. Zastírá svá díla temnotou, by� se i jevil v o�ích n�koho 
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George, výtvarný kritik, který jeho dílo objevil, stejn� tak jako se mezi prvními v�noval i 

dílu malí�e Georgese Karse.  

 

3.5.9 Edgar Degas (1834 – 1917) Soubor plastik (1926, duben) 

 

V dubnu roku 1926 byl v Praze p�edstaven soubor plastik Edgara Degase. Vystaveno bylo 

celkem sedmdesát t�i prací, z toho v�tšinu tvo�ily tane�nice, arabesky nebo plastiky koní. 

Ve výstavním katalogu V. V. Štech hodnotil Degasovu socha�skou tvorbu, která se snaží 

p�edevším o zachycení pohybu následovn�: „Najednou po smrti um�lcov� objevují se 

v jeho ateliéru ve spoustách kreseb a maleb Degasovy plastiky, tak jak je za léta ud�lal. 

A tyto plastiky p�sobí a zapomínaný malí� tane�nic rozmnožuje po smrti podstatn� 

soudobé socha�ství. Nám�ty jeho soch jsou tytéž jako v jeho díle malí�ském. Zase jsou to 

kon�, tane�nice a ženské akty. A také výtvarný princip je stejný, zase pozorujeme ten 

skeptický a p�ísn� v�cný názor na t�lo a vidíme, že celý život um�lc�v vypln�n byl 

ustavi�ným zkoumáním lidského a zví�ecího stroje. Z jeho soch zase promlouvá jediná 

skute�ná váše� jeho života. Váše� kresby, která zde m�ní se organicky v hledání 

plastického tvaru. M�lo by býti zd�razn�no slovo hledání. Nebo� nejde vlastn� o uzav�ené 

prokomponované sochy, protože vždy z�stává Degasova plastika studií. […] plastika 

Degasova […] je ve své metod� impresionistická, p�ece však staví a rozvinuje jedin� tvar 

a nikoliv hru sv�tla a zajímavosti pokožky.“347 P�edevším Degasovy plastiky koní 

zachycených v pohybu p�ipomenou bronzy Emila Filly ztvár�ující zápasy zví�at. Za 

zmínku stojí i poznámka uvedená v katalogu týkající se prodejních odlitk�: „Veškeré tyto 

sochy budou lity v p�esn� obmezeném po�tu dvaceti-dvou exemplá��, z nichž pouze dvacet 

bude uvedeno do prodeje. Všechny jsou opat�eny jménem Degas (vyhlouben�), plastickým 

razítkem litcovým ,cire perdue A. A. Hébrard‘ a �íslem sochy (od 1 do 73). Dvacet 

prodejných odlitk� nese postupná písmena (A až T). Dva ostatní odlitky, z nichž jeden pro 

d�dice Degasovy, druhý pro litce, nesou ozna�ení, komu jsou ur�eny.“348 Také v recenzi 

výstavy se Otakar Štorch-Marien vyjad�uje pochvaln� o Degasov� tvorb� nazírané 

tentokrát z nového pohledu: „Mistr dozvuk� realismu, malí� tane�nic, baletek a koní 
                                                                                                                                                   

jako malí� literární, jenž ob�tuje �emeslné jednoty obrazu �initeli výrazovému. Ale Mané Katz osvobozuje se 
z tohoto útlaku dramatických sn�, jež ho pronásledují. Obrací se záhy ke složkám konkrétn�jším. Vybavuje 
tím lyrismus z této reality, již silou malí�ských prost�edk� poetizuje a povznáší k velkému stylu. […] 
Prost�edky Mané Katze jsou rozmanité. Užívá jich toliko pro výraz. V jeho díle není chytráctví a zbyte�né 
obratnosti. Jeho hluboká, bohatá a zvu�ná škála je vždy p�izp�sobena duchovnímu ovzduší jeho nám�tu.“ 
Katalog výstavy Mané Katz. Malí� z Pa�íže. SVU Mánes. Praha 1926, nepag. 
347 Katalog výstavy Edgar Degas (1834 – 1917) Soubor plastik. SVU Mánes. Praha 1926, nepag.  
348 Katalog výstavy Edgar Degas (1834 – 1917) Soubor plastik. SVU Mánes. Praha 1926, nepag.  
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(1834 – 1917) tvo�il plastiky, torsa dív�ích t�l v pohybu, p�edklonech, tane�ních rytmech, 

v posách mžitkov� chycených a kon� v poskoku, neklidu, cvalu, hrub� to modelované 

podivuhodné plastiky, plné života, bezprost�ednosti a intimity. Statuety, trosky, �asto jen 

první tvárné post�ehy jsou bizarní sm�sí naturalismu s mysteriosností, banality se 

vznešeností, údivu se soucitem, ironického vtipu s filosofickou vážností. Díla hluboké 

pravdivosti a mocné sugesce.“349  

 

3.5.10 Kresby, akvarely a grafické listy moderních francouzských mistr�  

(1926, srpen-zá�í) 

 

Svou 114. výstavu uspo�ádal SVU Mánes v lét� roku 1926 s názvem Kresby, akvarely  

a grafické listy moderních francouzských mistr�. Na výstav� bylo zastoupeno více jak 

osmdesát um�lc�.350 

 

3.5.11 Um�ní sou�asné Francie (1931, b�ezen-duben) 

 

Výstava Um�ní sou�asné Francie byla již druhou výstavou SVU Mánes, která se konala  

v nové budov� Mánesa na náb�eží, v b�eznu a dubnu roku 1931.351 Tato výstava m�la 

voln� navázat na retrospektivní expozici francouzského malí�ství 19. a 20. století z roku 

1923 a doplnit tak na�rtnutý p�ehled vývoje francouzského um�ní o sou�asné um�ní, což 

dokazují i slova Antonína Mat�j�ka: „Obmezení výstavy na p�edstavitele hlavních sm�r� 

dneška a uplatn�ní jejich díla obsáhlými soubory znamená pokrok v našem výstavnictví, 

které dávalo dosud p�ednost širokým, p�ehledným výstavám, v nichž ztrácely zpravidla 

význa�né osobnosti na plnosti a ostrosti svého um�leckého zjevu. V tomto sm�ru je 

                                                
349 ŠTORCH-MARIEN 1926, 107.    
350 Katalog výstavy Kresby, akvarely a grafické listy moderních francouzských mistr�. SVU Mánes. Praha 
1926, nepag.  
351 Nová funkcionalistická budova SVU Mánes na dnešním Masarykov� náb�eží byla postavena v roce 1930 
podle návrhu architekta Otakara Novotného. Fresková výzdoba je dílem Emila Filly. První výstava v nové 
budov� byla expozice Sto let �eského um�ní 1830 – 1930 v listopadu a prosinci 1930. Následující výstava 
Um�ní sou�asné Francie m�la tak symbolizovat sm�r, ke kterému se hodlá soudobé �eské um�ní obracet. 
Tuto myšlenku dokládá i Antonín Mat�j�ek v p�edmluv� výstavního katalogu: „První výstava v nové 
budov� byla v�nována retrospektiv� �eského um�ní ,Sto let �eského um�ní‘. Touto dvojicí výstav vyznává  
S. V. U. Mánes na prahu své nové �innosti slavnostn� dva �lánky víry, na nichž se dv� generace Mánesa 
shodly a které se staly Mánesák�m tém�� dogmatem: víru a sílu a tvo�ivou schopnost národa a v budoucnost 
jeho um�ní; víru, že živné sv�tlo dnešního um�ní dopadá ze západu a že p�edstaviteli tv�r�í myšlenky a 
v�dci um�ní naší doby jsou Francouzi.“ Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 
1931, 9. Otev�ení nové budovy a výstavy Sto let �eského um�ní si všiml i francouzský tisk. Pierre de 
Quirielle v Journal des Débats oce�uje význam Volných sm�r� a „mánesáckých“ výstav impresionist�, 
Rodina nebo Bourdella. JÍRA 1930 – 1931b, 108.  
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výstava Um�ní sou�asné Francie významným dopl�kem retrospektivní výstavy 

francouzského um�ní z r. 1923.“352  Protektory výstavy byly stejn� jako v roce 1923 

vládní a diplomatické osoby.353 Mezi �estnými p�edsedy byl jmenován Louis Eisenmann, 

�editel Francouzského institutu v Praze, dále Josef Go�ár, rektor Akademie výtvarných 

um�ní v Praze, František Kysela, rektor Vysoké školy um�leckopr�myslové v Praze,  

Dr. Vincenc Kramá�, �editel Obrazárny Spole�nosti vlasteneckých p�átel um�ní v Praze, 

Dr. Antonín Mat�j�ek, profesor Univerzity Karlovy v Praze, Dr. F. X. Šalda, profesor 

Univerzity Karlovy v Praze a další.354 Za praktickou organizaci výstavy odpovídal výbor 

Mánesa355 a jím ustanovená instala�ní komise složená z um�lc� Vincence Beneše, Emila 

Filly, Otakara Novotného a Alfreda Justitze, který navrhl plakát výstavy [31]. 

V zahajovacím projevu výstavy Otakar Novotný proklamoval, že „francouzský národ 

nese dnes výtvarn� um�leckou tradici a další pokrok.“356 Dále vymezuje program a cíle 

Mánesa: „[…] snažíme se po�ádat výstavy, jimiž sebe usm�r�ujeme a up�es�ujeme a jimiž 

laik�m ukazujeme kde a jaké je dobré um�ní.“357 V tomto textu se také zmínil o snaze 

usnadnit pochopení um�leckého díla laickým publikem: „St�žujete si n�kdy, že vás dosti 

nepou�ujeme, že s vámi dnešní um�lci nemluví o zásadách svého tvo�ení. Za um�lce však 

mluví dílo. O díle pak m�že mluvit odborník. Zavádíme proto na této výstav� novinku. 

Naši um�le�tí historikové uvázali se v po�ádání rozprav, ve kterých p�ed vystavenými díly 

vystv�tlovány budou zásady dnešního výtvarného tvo�ení, bude tu kritisováno  

a debatováno.“358 Z toho vyplývá, že v roce 1931 se z�ejm� jednalo o první komentované 

prohlídky výstavy s odborným výkladem, což je dnes b�žnou praxí. Výstavní �innost 

Mánesa tak m�la sv�j význam i z hlediska inovací zavád�ných do um�leckého provozu. 

                                                
352 Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 10. 
353 Mezi n� �adíme Ivana Dérera, ministra školství a národní osv�ty republiky �eskoslovenské, Eduarda 
Beneše, ministra zahrani�ních v�cí republiky �eskoslovenské, Charlese Rouxa, vyslance a zplnomocn�ného 
ministra republiky francouzské v Praze, Št�pána Osuského, vyslance a zplnomocn�ného ministra republiky 
�eskoslovenské v Pa�íži. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 3. 
354 Dr. Karel Baxa, primátor m�st pražských, Dr. Oskar Butter, ministerský rada ministerstva zahrani�ních 
v�cí republiky �eskoslovenské, Dr. Kamil Krofta, mimo�ádný vyslanec a zplnomocn�ný ministr 
zahrani�ních v�cí republiky �eskoslovenské, Otakar Novotný, p�edseda Spolku výtvarných um�lc� Mánes 
v Praze, Emanuel Purghart, šéfredaktor ministerstva zahrani�ních v�cí republiky �eskoslovenské, Dr. Josef 
Zubatý, prezident �eské akademie v�d a um�ní v Praze. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU 
Mánes. Praha 1931, 4-5. 
355 Otakar Novotný, Vincenc Beneš, Karel Dvo�ák, Emil Filla, Josef Go�ár, Josef Ji�íkovský, Bohumil 
Kafka, Jan Lauda, Antonín Mat�j�ek, Václav Špála. Tajemník Josef Toman. Katalog výstavy Um�ní 
sou�asné Francie. Praha 1931, 6. Oba tyto orgány - výbor SVU Mánes a instala�ní komise - byly složeny 
prakticky z totožných �len�, krom� Alfreda Justitze. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. 
Praha 1931, 7. 
356 Projev p�edsedy SVU Mánes Otakara Novotného p�i zahájení výstavy Um�ní sou�asné Francie byl 
otišt�n ve Volných sm�rech. NOVOTNÝ 1930 – 1931, 188.  
357 NOVOTNÝ 1930 – 1931, 188. 
358 NOVOTNÝ 1930 – 1931, 188. 
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V souboru této výstavy jsou p�edstavena t�i pokolení um�lc�. Nejstarší generaci zastupují 

Bonnard,359 Matisse360 a Maillol,361 generaci padesátník� p�edstavují Derain,362 

Vlaminck,363 Picasso364 a Braque365 a mezi nejmladší vrstvu um�lc� pat�í Legér,366 

Lipschitz,367 Laurens,368 Masson,369 Modigliani370 a Utrillo. Katalog obsahoval deset 

reprodukcí.371 Díla byla zap�j�ena mimo jiné sb�rateli Bernheim-Jeune a Georges 

Bernheim, Paulem Guillaumem, Paulem Rosenbergem, Edmondem Sagotem a Galerií 

Simon v Pa�íži.372 Lze �ící, že i díky této výstav� a nákupu Bonnardova obrazu byla u nás 

poprvé výrazn�ji zam��ena pozornost um�lc� a odborník� k Pierru Bonnardovi. Dokládají 

to nap�íklad následné studie publikované ve Volných sm�rech. Alfred Justitz je autorem 

jedné z nich, kde mimo jiné poznamenal, „že by bylo žádoucno, dokud jest vhodná doba, 

aby naše státní galerie zaplnila n�jakým významným dílem dosud prázdné místo 

Bonnardovo.“373 Tak se také posléze stalo a pražská Moderní galerie zakoupila z výstavy 

od soukromého sb�ratele Bernheim-Jeune do svých sbírek Bonnard�v Rozhovor 

v Provenci.374 Jaroslav Jíra publikoval ve Volných sm�rech N�kolik slov o Bonnardovi, 

kde vyzdvihuje jeho zacházení s barvou: „Bonnarda je ovšem t�eba vid�t, nebo� kreslí  

a moduluje barvou a nejlepší reprodukce o tom nic ne�íká. Vedle Matisse je Bonnard 

nejvetší sou�asný francouzský kolorista. Kresba a formy ho nezajímají, jen kolorit a jeho 

nuance.“375 Neofauvismus nabýval po�átkem t�icátých let - p�edevším v okruhu SVU 

Mánes - charakter dominujícího proudu. Souvisel s orientací na Francii. Krom� Bonnarda 

                                                
359 8 olej�, 1 kresba. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 13. 
360 8 olej�, 4 bronzy, 17 kreseb, 9 litografií, 4 lepty, 2 grafiky. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. 
SVU Mánes. Praha 1931, 19. 
361 1 bronz, 2 kresby perem. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 17. 
362 11 olej�, 2 kresby. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 14. 
363 9 olej�. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 24. 
364 16 olej�. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 22. 
365 14 olej�, 1 pastel. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 13-14. 
366 5 olej�. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 17. 
367 4 bronzy, 1 pálená hlína. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 17. 
368 3 kamenné plastiky, 1 pálená hlína, 1 bronz, 2 akvarely, 2 kvaše, 1 kresba perem. Katalog výstavy Um�ní 
sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 16-17. 
369 7 olej�, 6 kreseb, 1 kresba tužkou, 1 akvarel. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. 
Praha 1931, 18. 
370 5 olej�, 2 kresby, 1 pastel. Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 21. 
371 Aristide Maillol Venuše s náhrdelníkem, Pablo Picasso Zátiší se sádrovou rukou, Charles Despiau Hlava, 
Henri Matisse Pianistka a zátiší; Hlava, Pierre Bonnard Osušující se žena, Georges Braque Kytara na 
stolku, André Masson Pronásledování, Maurice Vlaminck Kasárny, Henri Laurens Košík s ovocem. Katalog 
výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931. 
372 Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 8.  
373 JUSTITZ 1930 – 1931, 5. 
374 Pierre Bonnard, Rozhovor v Provence, olej na plátn�, 1912, kat. �. 5. Katalog výstavy Um�ní sou�asné 
Francie. SVU Mánes. Praha 1931, 13. Více k rozboru obrazu a jeho zakoupení viz VOLAVKA 1935, 62-64. 
SAVICKÝ 2011, 171-180. 
375 JÍRA 1930 – 1931a, 10. 



 94 

a Deraina nebyl bez významu ani André Dunoyer de Segonzac, který se snažil o obnovu 

smyslového realismu v p�ímém kontaktu s p�írodou. André Dunoyer de Segonzac byl na 

této výstav� zastoupen bohužel pouze grafikou Korkové duby; Dv� sestry; Tan�ící Isadora 

Duncanová. Do tohoto pojetí neofauvismu lze za�adit i �ást tvorby Vincence Beneše, 

Rudolfa Kremli�ky, Georgese Karse, Old�icha Koní�ka nebo Otakara Nejedlého.376 

Výstav� bylo vytýkáno, že zcela opomenula díla tak významných um�lc�, jakými byli 

Paul Gauguin, Van Gogh, Paul Cézanne,377 kte�í sice již byli v Praze p�edstaveni d�íve, 

ale v reprezentativním souboru, který se pokoušel o podání uceleného vývoje 

francouzského um�ní by nem�li chyb�t. Nicmén� jak hlásal název výstavy, hlavní snahou 

bylo p�edstavit sou�asnou generaci žijících um�lc�, kte�í p�irozen� vycházeli z tradice 

výše jmenovaných. Za zmínku také stojí post�ehy z Cahiers d’Art, francouzské obdoby 

Volných sm�r�, kde se uvádí, že jedním z hlavních p�ínos� výstavy je po�et vystavených 

d�l (120 obraz�, 30 soch, 100 grafik), což p�ineslo možnost vid�t francouzské um�ní více 

v cizin� než v samotné Francii.378 Také Junia Letty se ve své recenzi výstavy zmi�uje  

o faktu, že v sou�asnosti není možné nalézt v Pa�íži ekvivalent výstavy tohoto rozsahu.379 

Také Josef �apek vyjád�il u p�íležitosti této výstavy sv�j názor na francouzské um�ní  

a kulturu: „Tito um�lci jsou p�edevším mnohem více tvo�ivými osobnostmi, než jen u�iteli 

a vzory pro ty ostatní, kte�í - nemohou-li nejrovn�ji ze sebe dáti více - usilují aspo� 

zvyšovati úrove� své výtvarné produkce v jejich stínu.“380    

 

3.5.12 Výstava Poesie 32 (1932, �íjen-listopad) 

 

Poesie 32 - mezinárodní výstava moderního výtvarného um�ní sou�asnosti, jak ji 

pojmenoval v zahajovacím proslovu Josef Go�ár, se konala od 27. �íjna do 27. listopadu 

roku 1932 v budov� Mánesa na náb�eží.381 P�ípravy na ní probíhaly již od ledna a její 

                                                
376 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 107-108.  
377 Recenze Františka Kovárny v Právu Lidu ze dne 19. b�ezna 1931. Citováno podle Volné sm�ry 1930 – 
1931, 28. ro�ník, 194. 
378 „Cette exposition (d’Art Français contemporain) à Prague est très importante non seulement par la 
qualité des artites représentés, mais aussi par le nombre des oeuvres exposées: 120 tableaux, 30 sculptures 
et 100 gravures. On a plus de chance de voir de l’art français à l’étranger que chez nous.“ Cahiers d’Art, 
1931, �. 2. Citováno podle Volné sm�ry, Praha 1931, 28. ro�ník, 196. 
379 „C’est un petit coin de France que l’association Mánes a transporté pour quelques semaines au bord de 
la Vltava, en cette exposition d’une si classique modernité, et dont il ne serai pas possible, en ce moment, de 
trouver l‘équivalent à Paris.“ L’Europe Centrale, 28. III 1931. Citováno podle Volné sm�ry, Praha 1931, 
28. ro�ník, 194. 
380 �APEK 1931, 194.  
381 Zahajovací projev J. Go�ára byl otišt�n ve Volných sm�rech. GO�ÁR 1932, 248. 
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organizací byl za výbor pov��en Alois Wachsman382 (autor plakátu k výstav� [32]) a Josef 

Šíma, který se nabídl, že v Pa�íži zajistí záp�j�ky d�l zahrani�ních um�lc�. Už od po�átku 

byla výstava v dokumentech výboru nazývána surrealistickou. V dubnu se potom 

Hoffmeister, Stefan a Šíma stali �leny jury pro cizinu, zatímco jury pro �eské um�ní 

tvo�ili Makovský, Muzika a Toyen.383 Je známo, že se do výstavy hlásíli nap�íklad 

František Hude�ek nebo František Vobecký, ani jeden z nich však nebyl jury vybrán.384  

Z významných zahrani�ních host�, kte�í se zú�astnili mezinárodního projektu jmenujme 

nap�íklad tyto Hans Arp, Salvador Dalí, Paul Klee,385 Max Ernst, Alberto Giacometti, 

André Masson, Joan Miró, Gaston Louis Roux nebo Yves Tanguy. První zájem vzbudila 

už samotná vernisáž, která za�ala nezvykle až v deset hodin ve�er, a to projevem Josefa 

Go�ára a Vít�zslava Nezvala, který ji uvedl následovn�: „Dnes mám doprovodit n�kolika 

slovy um�ní krajn� sou�asné a krajn� nepopulární […].“386 Výstava od za�átku 

vyvolávala kontroverzní reakce, což p�edeslal i Josef Go�ár v proslovu b�hem vernisáže: 

„Ti, kte�í nerozumí a necht�jí rozum�t, všichni, kte�í ned�v��ují mládí, které sami bu	 ani 

nem�li nebo už ztratili, všichni, kte�í snaží se brzditi vývoj moderního um�ní, budou tupiti 

výstavu tohoto mladého odhodlání. V��ím, že p�íští doby ocení, že jsme dovedli v obecném 

ústupu hodnot a nástupu um�lecké reakce udržeti nesmlouvav� vzty�ený prapor 

moderního um�ní ke cti své a kulturního vývoje sv�ta.“387 Na zahajovacím ve�eru byli 

p�ítomni také básníci a hudebníci. Nezval recitoval své verše, a také verše Josefa Fri�e  

a Tristana Tzary a Eduard Kohout, �len Národního divadla, recitoval verše Fri�e  

a Nezvala, Jaroslav Ježek zahrál Capriccio komponované speciáln� pro tuto p�íležitost.388 

Dále byly uvedeny texty André Bretona a Louise Aragona.389 Poesie 32 se stala první 

velkou manifestací surrealismu u nás, která p�inesla konfrontaci d�l �eského lyrického  

a imaginativního kubismu a artificialist� s díly francouzských surrealist�.390 Výstava m�la 

reprezentovat surrealistické um�ní, nové um�ní, které v úvodu katalogu vyzdvihuje Kamil 
                                                

382 Také Alois Wachsman vystavoval na Poesii 32 po�etný soubor svých d�l. Pat�í sem nap�íklad Boxer 
[33], který byl v dob� konání výstavy v majetku Adolfa Hoffmeistera. Katalog výstavy Poesie 32. SVU 
Mánes. Praha 1932, 16. 
383 ROUSOVÁ 1998, 45. 
384 Vypovídají nám o tom p�ihlašovací listiny [34a, 34b] t�chto malí��, které se nacházejí v Archivu hl. 
m�sta Prahy, fond SVU Mánes, karton 69, sign. 4.1., CLXIX. Poesie 32.   
385 Paul Klee byl u nás známý již z p�edchozích výstav, a to nap�íklad z t�etí výstavy Tvrdošíjných, která se 
uskute�nila v Dom� um�lc� (Rudolfinum) v roce 1921. ŠMEJKAL 1996, 130. Krasoumná jednota již v roce 
1926 vystavila v Rudolfinu 60 akvarel� Paula Klee. Katalog výstavy Jaroslav Veris, Paris; Paul Klee, 
München; Bernhard Reder, Rumänien. Praha 1926. 
386 NEZVAL 1932, 197. 
387 GO�ÁR 1932, 248. 
388 ROUSOVÁ 1998, 45. 
389 ŠMEJKAL 1996, 598. 
390 ŠMEJKAL 1996, 83. 
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Novotný slovy: „Teoretik tohoto hnutí, které bylo nazváno surrealismem, Breton vzývá 

dv� slova: svoboda a imaginace, které umož�ují slou�ení skute�nosti a snu v jakýsi druh 

skute�nosti absolutní, v nadskute�nost. Surrealismus v��í ve vyšší skute�no asociací dotud 

zanedbávaných, ve všemocnost snu, ve hru bez interesu k myšlence jako výsledku 

logického procesu; je psychickým automatismem, který jakýmikoliv prost�edky umož�uje 

vyjád�iti její opravdovou funk�nost mimo kontrolu rozumu a mimo každou p�edpojatost 

estetickou �i mravní.“391 Salvador Dalí byl v Praze p�edstaven v�bec poprvé svými obrazy 

Ilusion diurne (Každodenní iluze)[35]392 a  Le devenir automatique (Automatický osud). 

P�edch�dce surrealismu Giorgio de Chirico byl zastoupen dv�ma nov�jšími plátny, ne již 

tak silného výrazu. Jednalo se o obrazy Têtes (Hlavy) a Les gladiateurs et le lion 

(Gladiáto�i a lev).393 Bohatý soubor zahrani�ních um�lc� byl dopln�n negerskou plastikou 

z Pob�eží slonoviny v souvislosti s dobovým zájmem o mimoevropské kultury.394 �estné 

místo v celé expozici zaujala kolekce d�l Emila Filly, jenž ovšem do své tvorby kolem 

roku 1930 za�azoval stále více fantazijní prvky.395 �asem se Filla p�ibližoval surrealismu, 

kdy ve svých dílech uplat�oval prvky prom�nlivých organických tvar� a v asociacích 

živeln� malovaného ovoce a t�lesných orgán�. Toto sbližování výtvarného znaku  

a t�lesného detailu, nez�ídka s erotickou konotací, vrcholilo ve Fillov� tvorb� v roce 1932, 

kdy se ú�astnil této výstavy.396 Jak si m�žeme všimnout z pohled� instalace výstavy 

kolekce d�l Františka Muziky, Františka Janouška [37a], Aloise Wachsmana a Adolfa 

Hoffmeistera [37b] m�la odlišný charakter než soubor Josefa Šímy [37c], Jind�icha 

Štýrského [37d] a Toyen [37e, 38]. Již od druhé poloviny dvacátých let je v díle t�chto 

um�lc� patrná snaha vyjád�it poezii �ist� výtvarnou formou. T�mto požadavk�m nejlépe 

                                                
391 Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932, 5.   
392 Podle catalogue raisonné díla Salvadora Dalí se jedná o obraz L'illusion diurne (Diurnal Illusion), 1931, 
olej, plátno, 34,5 x 25,4 cm, cat. no. 270, signed and dated lower right corner: Pour Gala Salvador Dali 
1931, soukromá sbírka. http://www.salvadordali.org/, vyhledáno 19. 5. 2011.   
393 Gladiateurs et lion (1927), olej, plátno, 130 x 162 cm. static.skynetblogs.be, vyhledáno dne 1. 6. 2011. 
Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932, 11.   
394 Josef Šíma tehdy navrhl, aby mezi výstavní exponáty byly za�azeny velké fotografie �ernošských 
skalních plastik. Z tohoto podn�tu vznikl nakonec výstavní soubor originálních plastik z Pob�eží slonoviny. 
ROUSOVÁ 1998, 45. ŠMEJKAL 1996, 130. Šíma o fenoménu �ekl: „Uplatn�ní negr� je daleko hlubší, než 
se na první pohled zdá. Nikoliv p�ímý vliv. Je to uplatn�ní v pravém slova smyslu slova. P�i kubismu se 
�asto mluví o vlivu negerské plastiky. Není to správné. Negerská plastika m�la veliké dokumentární hodnoty 
pro kubismus. Picasso je bohudík daleko více Evropanem a Špan�lem než estétským nadšencem negerské 
plastiky. Braque, jestliže n�koho markantn� p�ipomíná, tedy svým malí�ským charakterem Chardina.“ 
ŠÍMA 1968, 35. 
395 Filla byl zastoupen sedmi oleji z roku 1932. Byly to Žena na chaise longue, Spící dívka, Dívka v lenošce, 
Žena s ko�kou, St�l u okna, �tená�ka, Klarinetista [36]. Katalog výstavy Poesie 32, Praha 1932, 11.   
396 V této dob� také Filla vytvo�il n�kolik ilustrací pro Erotickou revue, surrealistický �asopis vedený 
Jind�ichem Štýrským. Jeho erotické kresby zde uvedené dopl�ovaly Sonet A. Rimbauda �i báse� Dívky 
Františka Halase. LAHODA 2007, 336, 341. 
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vyhovoval lyrický kubismus, který byl „svobodnou básní linií, ploch, barev a tvar�“.397 

Ovšem v celém výstavním souboru vynikala zvlášt� díla Štýrského, Toyen a Šímy, kte�í 

byli k výstav� p�izváni, nebo� nebyli �leny SVU Mánes.398 Nicmén� všichni hráli zásadní 

roli, nejen díky zvýšení um�lecké kvality výstavního souboru svými díly, ale také p�i 

organizaci výstavy a zprost�edkování ú�asti zahrani�ních um�lc�. V dílech, které vystavil 

Štýrský, výrazn� p�evládají surrealistické tendence. Z�ejm� i díky pobytu v Pa�íži  

a p�ímému kontaktu s místním um�leckým sv�tem dosp�l k surrealismu d�íve než se 

v Praze sta�ila ustanovit �eskoslovenská surrealistická skupina (1934). Inspira�ním 

zdrojem už t�mto um�lc�m nejsou p�írodní zážitky �i lyrické sn�ní, nýbrž zneklid�ující 

p�edstavy rodící se hluboko v podv�domí a ve snu. Ze socha�� byli zastoupeni Bed�ich 

Stefan (Sedící žena, 1930), Vincenc Makovský (nap�. Hlava, 1929; Relief 1930; Váza  

a žena, 1930) a Hana Wichterlová (Torso s vázou, 1930; Sousoší, 1930; Kohoutek, 1932) 

nebo Giacometti (Composition).399 Realizace mezinárodní výstavy Poesie 32 se 

nepochybn� stala zásadní události z hlediska rozvíjení a propagace surrealistických 

princip� u nás, díky níž se stal surrealismus dominantní tendencí �eského um�ní t�icátých 

let.400 Rozhodujcí vliv na další vývoj dev�tsilské generace m�la ú�ast francouzských 

surrealist�. Po válce nalezli mladí um�lci poezii ve všedním život� prostého �lov�ka  

a vyjad�ovali ji naivní, primitivistickou formou. V dílech Francouz� shledali �eští um�lci 

mnohé z toho, o co se sami snažili a mohli se tak utvrdit ve svých stanoviscích a dále je 

osobit� rozvíjet. Výstava Poesie 32 m�la pro mladou generaci manifesta�ní význam  

a spojili se tak v �ešení výtvarného problému surrealismu. V �echách vyvolala výstava 

Poesie 32 úvahy na téma choromyslnosti soudobého moderního um�ní jako 

psychopatologického jevu. N�kolik �lánk� k této problematice bylo v�nováno v �asopise 

�eských léka�� a ve Volných sm�rech.401 Mezinárodní projekt Poesie 32 vzbudil v �eském 

prost�edí mimo�ádný ohlas, sv�d�í o tom množství �lánk�, které bylo u p�íležitosti této 

výstavy vydáno.402 

 

                                                
397 ŠMEJKAL 1996, 117. 
398 Nicmén� na základ� výstavy Poesie 32 byli J. Štýrský a Toyen 22. prosince 1932 p�ijati za �leny Mánesa. 
Štýrský navíc od roku 1933 pracoval v redak�ní rad� Volných sm�r�, a tak získal další prost�edek k ší�ení 
surrealistickým myšlenek. LAHODA 2007, 336. 
399 Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932, 11-12, 14, 16.   
400 ŠMEJKAL 1996, 116. 
401 Tomuto tématu se blíže v�novala Hana Rousová v katalogu výstavy Linie, barva, tvar v �eské malb�, 
kresb� a plastice t�icátých let a dále Milan Pech v souvislosti s výstavním projektem Konec avantgardy? Od 
mnichovské dohody ke komunistickému p�evratu. Viz ROUSOVÁ 1998, 50. ROUSOVÁ 2011, 99-112. 
402 Nap�íklad následující: HOFFMEISTER 1932, 269-270, �APEK 1932, 9, HOBLÍK 1932, ŠTECH 1932, 
NEZVAL 1932, 197-206, VOLAVKA 1932, CHALUPECKÝ 1932, 296-298. 
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3.5.13 Mezinárodní výstava I. (1935 – 1936, listopad-leden) 

 

Mezinárodní výstava se konala v Mánesu od 29. listopadu 1935 do 2. ledna 1936. Ze 

zahrani�ních host� vynikal Salvador Dalí souborem litografií na nám�ty 

Lautréamontových Zp�v� Maldororových (1933). Je známo, že ve t�icátých letech vzniklo 

mnoho surrealistických ilustrací k Lautréamontovi. Na motivy tohoto básníka krom� 

Dalího tvo�ili také Max Ernst, René Magritte, Joan Miró a další.403 Jind�ich Štýrský 

provedl své pr�kopnické ilustrace této Lautréamontovy básnické sbírky již v roce 1928.404 

Štýrský si skrze n� osvojoval novou podobu svého výtvarného projevu založenou na 

artificielistických principech, kdy do abstraktního základu jeho kompozice pronikaly 

konkrétní p�edm�ty - rozv�tvené mo�ské korály, motýli p�ipíchnutí špendlíky, rentgenem 

ozá�ená ruka s monogramem „M“, které chybí ukazová�ek a malí�ek skrývá zatažený 

dráp [39], ko�eny nebo �ásti skeletu.405 Jeho dvanáct kolorovaných perokreseb ke Zp�v�m 

Maldororovým (1928) tak vyniká tvarovou i významovou konkretizací a neo�ekávaným 

vpádem reality. Pod vlivem tohoto básníka dále Štýrský tvo�í cyklus kreseb Apokalypsa 

(1929), kde rozvíjí sv�t morbidních p�edstav a p�ináší znepokojující vize ze svých sn�. 

Lautréamont dal Štýrskému impuls k prvním výpravám do nejhlubších a nejskryt�jších 

vrstev nitra bytosti, k výpravám do zakázaných a tabuizovaných oblastí snu a podv�domí, 

které ho neodvratn� dovedly až k surrealismu.406 Na mezinárodní výstav� se dále svými 

díly prezentovala socha�ka Mary Durasová (Hlava, Dívka v d�epu, Stojící dívka) žijící 

v letech 1925 – 1927 v Pa�íži. Monografickou výstavu jí v roce 1934 uspo�ádala Galerie 

Hugo Feigla.407 Paul Klee byl zastoupen �ty�mi oleji (Šíp v zahrad�, Figura s b�emenem, 

Jiný pohled, Maska - Strach) a devatenácti akvarely. Joan Miró p�edstavil soubor dvaceti 

osmi d�l, grafikou byl zastoupen Georges Rouault a Ossip Zadkine po�etným souborem 

kvaš�. Z �eských um�lc� se na výstav� objevili Bed�ich Feigl, Richard Fleissner, Willi 

                                                
403 Vydání Zp�v� Maldororových z roku 1890 bylo doprovázeno frontispisem Josého Roye, avšak první 
bohat� ilustrované vydání s lepty Franse de Geetereho vyšlo v Pa�íži v roce 1928. Vydání souborného 
Lautréamontova díla doprovodili ilustracemi Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Yves Tanguy, Man Ray, 
André Masson, Victor Brauner, Oscar Dominguez, Sebastian Matta Echaurren, Wolfgang Paalen, Kurt 
Seligmann, Augustin Espinoza. BYDŽOVSKÁ/SRP 2007, 164-168.       
404 �eské vydání Lautréamontových Zp�v� Maldororových s ilustracemi Jind�icha Štýrského vyšlo v Praze 
v roce 1929 pod názvem Maldoror v p�ekladu Jind�icha Ho�ejšího a Karla Teigeho, který se také ujal 
doslovu a grafické úpravy knihy. Na vydání knihy spolupracoval s �eskými um�lci francouzský spisovatel 
Philippe Soupault, který o Lautréamontovi v Praze p�ednášel v roce 1927. BYDŽOVSKÁ/SRP 2007, 159.   
405 K rozboru t�chto ilustrací viz BYDŽOVSKÁ/SRP 2007, 159-168.       
406 ŠMEJKAL 1996, 108. 
407 Podrobn�ji k této výstav� v kapitole o galerii dr. Feigla viz strana 75.   
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Nowak a Karel Vogel. Tato výstava se snažila po vzoru Poesie 32 zapojit �eské um�ní do 

souvislostí evropského um�ní.408  

 

3.5.14 Souborná výstava malí�e Georgese Karse (1906 – 1936) - (1937, leden-únor) 

 

Malí� Georges Kars v Praze vystavoval hned n�kolikrát. V p�ehledu francouzských výstav 

ho uvádím, protože velkou �ást svého života prožil ve Francii a voln� se �adil mezi 

um�lce pa�ížské školy. První velkou retrospektivou malí�e Georgese Karse byla u nás tato 

výstava po�ádaná Mánesem od 8. ledna do 3. února 1937. V této dob� bylo Karsovi již 57 

let a ve své tvorb� prošel mnoha zásadními etapami. Georges Kars se narodil v Kralupech 

nad Vltavou v roce 1880. Od roku 1899 studoval na akademii v Mnichov� u prof. Franze 

von Stucka, kde také poprvé vystavoval v roce 1906 na výstav� spolku Secession 

v Mnichov�. V Mnichov� získal mnoho p�átel z �ad um�lc�, nap�íklad Paula Klee.409 Od 

roku 1908 žije s p�estávkami v Pa�íži a v lét� v Tossa de Mar ve Špan�lsku, kde vzniklo 

mnoho jeho nejvýznamn�jších d�l raného období. Vrcholným dílem tohoto období je 

obraz Balení citron� na Mallorce z roku 1912, kde osobit� reaguje na André Deraina.410 

Obraz se dnes nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze.411 V pr�b�hu života 

vystavoval souborn� v Praze, Brn�, Pa�íži, Vídni, Ženev�, Mnichov� a Kolín� nad Rýnem. 

Jeho obrazy se staly p�edm�tem sb�ratelského zájmu již za jeho života a dodnes se 

nacházejí v mnoha soukromých sbírkách.412 Tato výstava byla p�ehlídkou opravdu 

úctyhodnou, jak dokazuje i po�et celkem dv� st� dvou vystavených d�l.413  Ve výstavním 

katalogu bylo citováno mnoho výpov�dí Karsových p�átel a výtvarných kritik�, nap�íklad 

Maurice Raynal oce�oval u Karse studium starých mistr�: „Zaujat je p�edevším jejich 

duchem, ne jejich metodou.“414 V po�átcích tvorby, když odjel do Špan�lska, objevil 

                                                
408 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 141. 
409 ŠPECINGER s. d., nepag. 
410 ORLÍKOVÁ 1997, 6.  
411 Ji�í Kars, Balení citron�, 1912, olej na plátn�, 130 x 180 cm, inventární �íslo O 10944, 
http://ng.bach.cz/ces/centrum.html?msg=detail1&ci=5&qi=r1&si=jiWQhPGrlpb4hvfJ, vyhledáno dne 29. 5. 
2011.   
412 Sb�rateli jeho d�l byli nap�íklad Št�pán Osuský, Edouard Herriot, C. Harrison, Alexander Koch, Bloch-
Bauer, E. Cohn, Paul Poiret, Nathan, baron Heydt, de Muy, de Cenival, Gompel, Littmann, Jacques Rodier, 
baron Rotschild, de Groolt, Visseaux, Corbin, sir G. Tailles, Cuno Hofer, L. Coüvreur. Katalog souborné 
výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 15.    
413 Soubor 129 obraz� ze všech etap jeho um�leckého vývoje byl dopln�n o více jak 70 kreseb. Katalog 
souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 10-14.    
414 Následn� Raynal pokra�uje v rozboru Karsova díla: „Ve tvarech, jež dá p�edm�t�m svého obrazu, 
zejména v aktech, nepoužívá atribut�, jež se již vžily, nýbrž vytvo�í pohled, jež je souhrnem tvar�, 
p�imykajícím se ke skute�nosti po stránce vnit�ní, duchovní, v duchu výtvarného lyrismu.“ Katalog souborné 
výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 3. 
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Velázqueze a Goyu, jejichž dílo poznal zvlášt� b�hem své cesty do Špan�lska. V roce 

1906 provedl kopii Goyova Portrétu královské rodiny.415 Maurice Raynal o n�m �ekl: 

„Dovede […] vynikajícím zp�sobem podati nejprostšími tóny, tonalitou redukovanou 

n�kdy až na míru jakési uniformity, kterou dává svému dílu, všecky obm�ny, jimiž se 

projevuje nejjemn�jší smyslovost.“416 Se svou ženou Norou žil v Pa�íži na Montmartru, 

kde se v kavárnách scházel se svými p�áteli mezi n�ž pat�ili básník Guillaume Apollinaire, 

Max Jacob,417 výtvarný kritik André Salmon, Georges Braque, Juan Gris, Pablo Picasso, 

Galanis, Laforge, Suzanne Valadon418 a další. Díky tomu m�l také možnost portrétovat 

nap�íklad Maurice Utrilla (1920) [40],419 básníka Richarda Weinera (1921)420 ale i Otto 

Gutfreunda (1913) [41]. Sám Kars vysv�tluje zásady své um�lecké tvorby následující 

výpov�dí: „Sm��uji k syntéze. P�íroda je pro mne jakýmsi zdrojem výtvarných prvk�. […] 

Mnoho kreslím, než se do n��eho dám. Je to meditace, která nemá nic spole�ného 

s geometrií. Na �em jedin� záleží, co jedin� má cenu, jest lidství: barvy a tvary jsou jen 

prost�edkem, jak nalézti sebe sama. […] Každý �lov�k, jenž tvo�í, se snaží odpoutati se od 

konkrétna, aby dosáhl abstraktna. Vezmu-li si model, nesnažím se zobraziti ženu, nýbrž 

ženství.“421 Georges Kars je typ sensuální a hluboce promýšlí podstatu svého um�ní.  

Ve st�edu jeho zájmu je �lov�k, snaha o vystihnutí pocitu a obecných humanistických 

hodnot, a to se stává podstatou jeho um�ní. Jeho p�átelé a blízcí o n�m hovo�í jako  

                                                
415 Dnes se toto dílo nachází ve sbírkách M�stského muzea Velvary pod ozna�ením Ji�í Kars, Kopie Goyova 
Portrétu královské rodiny (nedokon�ená studie), 1906, olej, plátno, 76 x 105 cm, inv. �. V-MG 228. 
ORLÍKOVÁ 1997, 53.  
416 Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 3. 
417 Max Jacob mu do jedné ze svých knih p�ipsal toto veršované v�nování: „De Transtamar ou Malabar / de 
Thrace ou du pays Tartare / de Mauretanie ou de Tarse / il nous vient parfois des ignards, / qui veulent nous 
enseigner l’art! / On les reconnait à leurs fruits. / À toi ce livre, ô mon cher Kars / qui fait des chefs 
d’oeuvre sans bruit. / Je gâge que l’Academie / admirable Kars se prepare / à bénir la cité qui t’a donné la 
vie.“ Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 4. 
418 Malí�ka Suzanne Valadon napsala tuto p�edmluvu do katalogu Karsovy výstavy, která se uskute�nila 
v galerii Berthe Weill v roce 1930 v Pa�íži: „Drahý Karsi, mám ješt� sv�ží vzpomínku na to, co jsem vid�la 
ve vašem ateliéru a co budete vystavovati u Berty Weillové. Psát není mou v�cí; dovedu špatn� vyjád�iti 
vzrušení plné obdivu, jaké jsem m�la p�ed vašimi obrazy. Vaše malby a kresby jsou prodchnuty stejným 
duchem, tvo�ícím v dokonalém souladu jediný logický celek; to pro mne klade um�lcovo dílo mezi díla 
vyvolená. Dovedete, což je tak vzácné, zachovati své malb� plynulý a jemný charakter své kresby, která je 
prostá a velkorysá. �ekla jsem kdysi: „Žil n�kdy malí�, který maloval v pravém slova smyslu tak, jak by byl 
cht�l?“ Každý maluje, jak vidí, z �ehož plyne, že každý maluje jak umí, a Vy, Karsi, vidíte dob�e a umíte 
mnoho. Jsem š�astna, že Vám to mohu �íci, a kéž by to ostatní vid�li jako já. P�eji jim tuto milost. V��te, 
drahý Karsi, v m�j obdiv a mé up�ímné p�átelství. S.V.“ Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse 
(1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 5. 
419 Portrét M. Utrilla, 1920, olej na plátn�, 64 x 54 cm. Musée du Petit Palais v Ženev�. ORLÍKOVÁ 1997, 
9.   
420 Richard Weiner žil v Pa�íži ve stejném dom� jako Georges a Nora Karsovi a �asto se navšt�vovali. 
ŠPECINGER s. d., nepag. 
421 Z �lánku Georges Kars v L’Art vivant, Pa�íž 1929. Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse 
(1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 4.   
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o vzácném �lov�ku, který v sob� skloubil noblesu s hluboce lidskými zásadami. 

Ztroskotání jeho sv�ta humanistických idejí, ke kterému u n�j došlo po prožití nesmírn� 

t�žkých událostí druhé sv�tové války ho dovedlo až k sebevražd�.422 Florent Fels, autor 

Karsovy monografie z roku 1930, o n�m �íká: „Málo jest malí��, kte�í se tolik zabývali 

teoriemi o malí�ství jako G. Kars. A znám málo malí��, pro n�ž jest um�ní skute�ností tak 

naléhavou. G.Kars prožil kubistickou periodu, aniž p�i tom podlehl sklonu po absolutním 

kubismu, jako nap�íklad Juan Gris. Nikdy se nesnažil vyjád�iti p�edm�t tím, co se nazývá 

jeho výtvarným ekvivalentem. I když rozkládal postavu v prosté prvky, inspiroval se 

mnohem více jistými cezannovskými intuicemi.“423 V katalogu jsou dále publikovány 

studie od Jacqua Guenne,424 Václava Nebeského, Maxe Jacoba, Waldemara George, 

Jacqua de Laprade,425 Berthe Weill, Nino Frank.  

 

3.5.15 Výstava skupiny pa�ížských grafik� Ateliér 17 (1937, leden-únor) 

 

Následovala výstava pa�ížských grafik�, která se konala od 24. ledna do 7. února 1937  

a p�edstavila celkem sto dvanáct d�l um�lc� z grafického Atelieru 17, který byl vedený 

anglickým grafikem Stanley William Hayterem.426 Hayter se v roce 1926 usadil v Pa�íži, 

kde krátce studuje na soukromé Akademii Julian. V roce 1927 otev�el ateliér, který se 

v roce 1933 p�est�hoval do rue Campagne-Première, �. 17 a stal se proslulým jako Atelier 

17.  
                                                

422 Dne 5. února 1945 sko�il z okna svého ženevského hotelového pokoje a pád nep�ežil. PRAVDOVÁ 
2009, 140.  
423 Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 4-5.   
424 Jacqua Guenne následovn� zhodnotil Karsovu tvorbu a všíml si p�edevším jeho osobitého rozvinutí 
psychologizace portrétu: „Léta vášnivé práce p�ivedla Karse k mistrovství, k absolutní jistot� techniky. Jeho 
obdivuhodné kresby mají architektonickou noblesu kreseb socha�ských. Kars není z t�ch malí��, kte�í se 
zcela spoléhají na barvu. Kars m�l vždycky ned�v�ru k laciným efekt�m. Dlouho se spokojoval harmoniemi 
velmi prostými, nap�íklad barevnou souhrou modrošedého pozadí s r�žovou pletí modelu, s �ervení lenošky 
a ob�as s radostn�jší mod�í kv�tiny. Jeho um�ní si pozvolna dobývalo nové oblasti. Od anonymního modelu, 
záminky k výtvarnému projevu, p�ešel k portrétu. U Karse se setkáváme s regenerací vlastní koncepce 
podobizny. Nesnaží se ani tak o to nalézti ekvivalent podoby nebo výrazu svého modelu, jako spíše vyjád�iti 
prostorov� jeho životní úd�l.“ Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. 
Praha 1937, 6.   
425 Ani Jacqua de Laprade nešet�il chválou: „Kars je ct�n um�lci, oce�ován znalci. A p�ece žije v ústraní a 
pokra�uje ve své práci, aniž se jeho sou�asníci pozorn� zahled�li do jeho díla, aniž mu v�novali pozornost 
vskutku d�v�rnou a hledali v n�m pou�ení. Je to tím, že v tomto díle vše se uplat�uje kvalitami 
nejvzácn�jšími a že je nutno býti hluboce nebo prost� citlivým k um�ní, abychom byli dojati tímto dílem. Je 
to proto, že um�lc�v výraz je zdrženlivý a plný, bohatý a neoby�ejn� homogenní; je to proto, že toto 
malí�ství stejn� inteligentní jako citlivé a ovládané v�lí, se neinspiruje žádnými teoriemi malí�skými p�edem 
pojatými; je to kone�n� proto, že um�lcova inspirace p�ekvapuje svou prostotou, opravdovou a p�irozenou 
noblesou.“ Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937, 8. 
426 Pat�í sem Brignoni, Buckland Wright, Hayter, Husband, Lecoq Vallon, Loevenstein, Marton, Mayo, 
Mead, Negri, O’Toole, Oosting, Prinner, Rathsman, Rieser, Springer, Szenes, Treveylan, Vieillard. Katalog 
výstavy skupiny pa�ížských grafik� Atelier 17. SVU Mánes. Praha 1937, nepag.  
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3.5.16 Výstava francouzského malí�ství od Maneta po dnešek (1937, duben) 

 

Výstava francouzského malí�ství od Maneta po dnešek byla uspo�ádána u p�íležitosti 

oslav padesátého výro�í založení Mánesa. Probíhala od 2. dubna do 25. dubna 1937 a byla 

spoluorganizována spole�ností L’Association Française d’Expansion et d’Echanges 

Artistiques. Mezi protektory výstavy pat�ili francouzský prezident Albert Lebrun  

a �eskoslovenský prezident Edvard Beneš. Výbor SVU Mánes tvo�ili p�ední p�edstavitelé 

Mánesa427 a plakát k výstav� zhotovil František Tichý [42]. V expozici se poda�ilo 

vystavit úctyhodný po�et sto šedesáti d�l od více než šedesáti um�lc�. V úvodu katalogu 

rekapituloval Jaromír Pe�írka padesát let �innosti Mánesa.428 Ze záv�ru p�ísp�vku 

vyplývá, jakým sm�rem se Mánes ubíral a potvrzuje tak jeho již tradi�ní orientaci na 

francouzské um�ní. Jako vzpomínka na rok 1902 stála uprost�ed výstavy socha Muž, který 

jde429 od „velikého obnovitele a obroditele“430 Rodina. Na za�átek výstavy byla umíst�na 

díla Edouarda Maneta Podobizna Emila Zoly,431 Zátiší s rybami a Ženský p�lakt. 

Následovala díla impresionist�, jak uvádí Pe�írka ve své katalogové stati: „Jsou tu 
                                                

427 Josef Go�ár, Vincenc Beneš, Karel Dvo�ák, Emil Filla, Jaroslav Fragner, Adolf Hoffmeister, Jan Lauda, 
Vincenc Makovský, Kamil Novotný, Otakar Novotný, Antonín Pelc, Bed�ich Stefan, Václav Špála. Katalog 
výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 12. 
428 „50 let ,Mánesa‘ – to je mnohem, mnohem víc než 50 let v život� �lov�ka. 50 let ,Mánesa‘ – to je široký 
dravý proud, bez oddechu, bez p�etržení, prudký proud, v n�mž splývá a se splétá sta lidských rukou a sta 
lidských srdcí a mozk�; je to mnoho lidských život� v jejich nejvypjat�jších vrcholech, to jsou jejich tv�r�í 
chvíle, jejich zhmotn�lé sny a nepov�d�né touhy; to byla práce a práce, a byly to vzn�ty a citové bou�e, bylo 
to hledání �asto až k smrti bolestné, ale �ast�ji vít�zné. Byla to neustálá práce na �eském um�ní, aby 
vzr�stalo a se stále obnovovalo, byl to neustávající nástup mladých lidí k dílu a k boji o moderní um�ní. 
Bylo to tvo�ení �eské výtvarné kultury, láskou k tradici a láskou k sou�asnosti. A byl to hrdý projev 
národního sebev�domí a národní zletilosti, nebo� víc než t�icet let z t�ch padesátí se odehrálo v dob� p�ed 
naší státní samostatností; byl to pádný d�kaz, že nejsme provincií. 50 let ,Mánesa‘ - to je podstatný kus 
�eské duchové kultury. Nakreslil jsem si grafický p�ehled d�jin ,Mánesa‘, roky pod sebe, se jmény 
výtvarník� a literát� jak vstupovali do okruhu ,Mánesa‘, s výstavami, s edicemi, s hlavními �iny ‚Volných 
Sm�r�‘ - a tento p�ehled je mnohem pateti�t�jší a vzrušen�jší než všechny oslavné apostrofy. Tam se 
setkávají lidé a díla, tam si sd�lují tajemství, jež se mnohému stalo obsahem života, tam se k�ižují myšlenky i 
názory, tam se vít�zí a padá. I hluboké zámlky má ten proud, jež rozsela do jeho toku smrt, žel tak �asto a 
tak tragicky. Má své majáky a své lodivody. Je to vskutku podivuhodná mapa, jako �eka, která vyv�rá útlým 
pramenem a pak roste a roste k ší�i a mohutnosti veletoku; jako kus zem�, spojený s jinými zem�mi vysoko 
klenutými mosty. T�ch �asem p�ibývalo a nejvyšší a nejpevn�jší byly ty, jež spojovaly ten kus �eské zem� 
s Francií, mosty ducha, mosty um�ní, k nimž po �ase p�ibyly jiné, strm� a vážn� se klenoucí, na jiném poli 
lidského konání, mosty skropené krví. ,Mánes‘ oslavuje padesát let svého bytí, vzdává touto první  jubilejní 
výstavou sv�j hold francouzského um�ní.“ Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. 
SVU Mánes. Praha 1937, 13-14. 
429 V katalogu výstavy Jaromír Pe�írka uvádí tuto Rodinovu sochu pod názvem Muž, který jde. Katalog 
výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 17.  
430 Jak Rodina nazval F. X. Šalda ve stati Géniova mate�ština. Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina 
v Praze. SVU Mánes. Praha 1902, nepag. 
431 Edouard Manet, Podobizna Emila Zoly, 1868, olej na plátn�, 146,5 x 114 cm. Dílo bylo na výstavu 
zap�j�eno z pa�ížského Louvru, dnes se nachází v Musée d’Orsay. Stejn� jako Degasova Podobizna 
violoncelisty Pilleta, 1868 – 1869, olej na plátn�, 50,5 x 61 cm. http://www.musee-orsay.fr, vyhledáno 21. 5. 
2011. Z kolekce d�l zap�j�ených z Louvru jmenujme Cézannovo Zátiší s jablky a Gauguinova Bílého kon�. 
Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 27. 
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všichni, Monet, Sisley, Pissaro, malí�i sv�tla, vyznava�i slunce, jednostranní ve svém 

opojení z prchavého sv�telného dojmu; […].“432 Jednotlivé epochy jsou na výstav� 

zastoupeny svými ikonickými díly. Monet vystavoval nap�íklad obrazy Katedrála 

v Rouenu, Most v Argenteuil a Sisley Sníh v Louveciennes. Degas byl zastoupen 

Podobiznou violoncelisty Pilleta a Treninkem jockey�. Dílo Cézanna Pe�írka popisuje 

jako „za�átek subjektivního vid�ní tvar�. Cézanne zp�sobil, že obraz se stal op�t stavbou, 

v níž p�edm�ty byly prostorov� za�azeny, m�ly m��itelné objemy a svoje, sv�tlem 

nerozleptané barvy. Celá tvarová problematika um�ní 20. století vychází z Cézanna.“433 

Krom� již zmín�ného Zátiší s jablky, zde byla k vid�ní Podobizna ženy a Koupání. Van 

Gogh, který „znázor�oval sebe, svoje bolestné a vzrušení nitro“ skrze n�j p�išlo do um�ní 

subjektivní cít�ní. V katalogu jsou citovány Goghovy dopisy: „Místo abych p�esn� 

znázor�oval to, co vidím, zacházím s barvou voln�, podle svého, aby byl výraz silný.“ 

Vedle kubist� Picassa434 a Braqua vystavoval Henri Rousseau Zaklína�e had� [43]. Ohlas 

malí�e-samouka byl u nás zna�ný nap�íklad v tvorb� Jana Zrzavého �i Adolfa 

Hoffmeistera (Kolumbova lo	 [44]). V období dvacátých a t�icátých let 20. století se vedle 

sebe paraleln� rozvíjely z hlavních sm�r� kubismus, primitivismus, novoklasicismus, 

neofauvismus �i surrealismus. Na výstav� byly p�edstaveny všechny tyto tendence, jen 

surrealismus byl p�edstaven nedostate�n�,435 což je škoda u výstavy, která si již v názvu 

vymezuje p�edstavit „malí�ství od Maneta po dnešek“. Nestalo se tak, i p�es to, že hlavní 

p�edstavitel Mánesa Emil Filla byl v jedné etap� své tvorby surrealismu naklon�n a snažil 

se nap�íklad propagovat Bretonovy myšlenky.436 D�vodem bylo z�ejm� již nebezpe�í 

pronikající k nám ze sílícího nacistického N�mecka, které tyto um�lecké tendence 

považovalo za zvrhlé um�ní (entartete Kunst). Jako p�ednost p�ítomné expozice vid�l 

Vojt�ch Volavka „[…] p�edevším vynikající ú�ast Národních muzeí, zejména Louvru, 

jehož �editelství vyšlo po�adatel�m vst�íc se vskutku vzácnou ochotou.“437 Dále Volavka 

                                                
432 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 17-18.  
433 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 18. 
434 Ze soukromé kolekce Paula Rosenberga byly na výstav� k vid�ní v Praze dosud nevystavené práce Pabla 
Picassa: Žena s mandolínou a Otev�ené okno. Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po 
dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 35, 46. 
435 Z um�lc� p�iklán�jích se k surrealismu byl zastoupen jedním dílem, z�ejm� ješt� kubistickým Zátiším 
André Masson, zap�j�eným ze sbírky Paula Rosenberga. Katalog výstavy francouzského malí�ství od 
Maneta po dnešek 1937. Praha 1937, 35. Joan Miró byl zastoupen díly Obraz I. a Obraz II. Katalog výstavy 
francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 37.  
436 Mimo jiné Filla v roce 1935 podpo�il první výstavu surrealist� u nás. Bez Fillovy podpory by nap�íklad 
v nakladatelství SVU Mánes nevyšly Spojité nádoby André Bretona (1934) ani Ve�ejná r�že (1936) Paula 
Éluarda s obálkou a s kolážemi Jind�icha Štýrského. Filla m�l také zásluhu na uskute�n�ní Bretonovy 
p�ednášky v Praze v roce 1935. LAHODA 2007, 336. 
437 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 45.  
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nazna�uje nastupující celosv�tovou krizi: „P�es nep�íznivou dobu neodep�ely však ani 

soukromé sbírky obohatit tuto kolekci i takovými kusy, jako nap�. druhý Gauguin�v obraz 

na výstav� Bonjour, Monsieur Gauguin z majetku Paula Rosenberga nebo Manet�v 

Ženský p�lakt ze sbírky Ernesta Rouarta.“438 Na záv�r poukazuje, že „Výstava je zárove� 

manifestací a sv�dectvím našeho obdivu pro kulturu moderní Francie, projevem úzkých  

a srde�ných vztah� mezi naším a francouzským um�ním.“439  

 

3.5.17 Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století (1938, duben-kv�ten) 

 

Další výstavu uspo�ádal SVU Mánes op�t ve spolupráci s L’Association Française 

d’Action Artistique. Výstava p�edstavující orientální motivy a nám�ty v dílech 

francouzských um�lc� se konala od 7. dubna do 8. kv�tna roku 1938. Protektory výstavy 

byly mnohé postavy z vládních a diplomatických kruh�.440 Stejn� tak v �estném výboru 

m�žeme nalézt tehdejší p�ední kulturní p�edstavitele.441 Pracovní výstavní výbor byl 

sestaven z Jeana Alazarda, �editele Národního muzea krásných um�ní v Alžíru, Vincence 

Beneše, Emila Filly, Jaroslava Fragnera, Václava Nebeského a Emanuela Purgharta. Na 

p�íprav� výstavy se podílelo mnoho �eských um�lc�, krom� již výše jmenovaných to byl 

nap�íklad Václav Špála, Adolf Hoffmeister, František Muzika.442 Vladimír Sychra byl 

autorem plakátu výstavy, do jehož st�edu umístil reprodukci Géricaultovy litografie 

Mameluk bránící ran�ného truba�e [45]. Jean Alazard opat�il katalog úvodem, kde mimo 

jiné objasnil po�átky obliby orientálních nám�t� ve francouzském um�ní: „Po významném 

                                                
438 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 46. 
439 Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937, 46.  
440 Dr. Paul Boncour, ministr zahrani�ních v�cí republiky francouzské; Dr. Kamil Krofta, ministr 
zahrani�ních v�cí republiky �eskoslovenské; M. Jean Zay, ministr národní osv�ty republiky �eskoslovenské; 
Dr. Emil Franke, ministr školství a národní osv�ty republiky �eskoslovenské; M. Victor De Lacroix, 
mimo�ádný vyslanec a zplnomocn�ný ministr republiky francouzské v Praze; Dr. Št�pán Osuský, 
mimo�ádný vyslanec a zplnomocn�ný ministr republiky �eskoslovenské v Pa�íži; M. Georges Le Beau, 
generální guvernér Alžíru; M. Joseph Robert, prezident Finan�ních delegací Alžíru. Katalog výstavy Orient 
a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století. SVU Mánes. Praha 1938, 4-5. 
441 Robert Brussel, �editel spole�nosti l’Association Française d’Action artistique, Alfred Fichelle, �editel 
Institutu Arnošta Denise v Praze, René Guerrin, �editel Vnit�ních v�cí a krásných um�ní v Alžíru, Jan Hájek, 
p�ednosta tiskové služby ministerstva zahrani�ních v�cí v Praze, Louis Hautecouer, konzervátor Národního 
muzea Luxemburgu v Pa�íži, Georges Huisman, generální �editel Beaux-Arts v Pa�íži, René Huyghe, 
konzervátor Národních muzeí, Jean Marx, �editel Service de Oeuvres Françaises v cizin�, Jind�ich 	íha, 
odborný p�ednosta kancelá�e prezidenta republik �eskoslovenské, Václav Špála, p�edseda Spolku 
výtvarných um�lc� Mánes, Henri Verne, �editel Národních muzei v Pa�íži, Zden�k Wirth, odborný 
p�ednosta ministerstva školství a národní osv�ty v Praze. Katalog výstavy Orient a Alžír ve francouzském 
um�ní 19. a 20. století. SVU Mánes. Praha 1938, 6-7. 
442 Z dalších m�žeme jmenovat nap�íklad tyto Adolf Benš, Jan Lauda, Vincenc Makovský, Otakar Novotný, 
Antonín Pelc, Bed�ich Stefan, Josef Wagner. Katalog výstavy Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 
20. století. SVU Mánes. Praha 1938, 10.  
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roce 1832, kdy cestoval Delacroix po Maroku a Alžíru, objevila se severní Afrika 

v d�jinách francouzského um�ní. Dík Delacroixovi stává se severoafrický Orient živoucím 

zdrojem um�leckých kompozic. Po více než jedno století dovolává se vše, co se nazývá 

exotickou malbou, více mén� orientalismu Delacroixova. Théodore Chassériau mu na 

p�íklad sv�d�í za mnohé, stejn� jako pozd�ji Alfred Dehodencq. Kdo však vedle 

Delacroixe ovliv�oval nejvíce generace orientalist�, byl dozajista Eugène Fromentin. 

Nikdo nepochopil lépe než on, až za našich dn� André Gidea, v �em tkví kouzlo severní 

Afriky a zvlášt� Alžíru. Po Fromentinovi a Dehodencqovi malovali v severní Africe n�kte�í 

impresionisté a tato výstava ukazuje, za� d�kuje Alžíru um�lec, jako je Albert 

Lebourg.“443 První �ást výstavy tvo�ila expozice složená z d�l um�lc�, jakými byli 

nap�íklad Antoine-Louis Barye, Théodore Chassériau, Eugène Delacroix,444 Théodore 

Géricault a m�la umožnit retrospektivní pohled na téma orientalismu. V další �ásti 

výstavy byla prezentována tvorba sou�asn�jších autor� jakými byli Maurice Denis, André 

Derain, Charles Dufresne, Raoul Dufy, Othon Friesz, André Lhote [46], Albert Marquet, 

Henri Matisse. Samostatnou �ást výstavy tvo�ila expozice plastiky a architektury. 

Z �eských um�lc� byl do souboru za�azen pouze Otakar Kubín dílem Hlava mulatky, 

které bylo zap�j�eno um�leckým muzeem v Alžíru. Celkem bylo na výstav� p�edstaveno 

na sto osmdesát sedm d�l od osmdesáti um�lc�.  

 

3.6 Krasoumná jednota pro �echy  
 

Krasoumná jednota pro �echy byla m�stským spolkem a jedním z jejích hlavních cíl� 

bylo sdružit soudobé um�lce a zajistit jim ur�ité jistoty, ale také vytvo�it stálou výstavu 

soudobého um�ní. Již v roce 1832 byla Spole�ností vlasteneckých p�átel um�ní 

p�edložena žádost o z�ízení spolku k podpo�e �eského um�ní. S plánem vlastního spolku 

následn� vystoupili sami um�lci a mezi jejich prvo�adý úmysl pat�ilo vytvo�it stálou 

výstavu um�leckých d�l, vychovat si uv�dom�lé domácí publikum p�edevším z �ad 

m�s�anstva a zdokonalit systém výuky na Akademii.445 Ovšem díky vleklému 

byrokratismu došlo k ustanovení Krasoumné jednoty po vzoru prosperujícího víde�ského 

                                                
443 Katalog výstavy Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století. SVU Mánes. Praha 1938, 11.   
444 Dv� díla E. Delacroix na výstavu zap�j�ila pražská Moderní galerie. Jednalo se o díla Tygr a lev a Lov na 
panthera. Katalog výstavy Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století. SVU Mánes. Praha 1938, 
15. 
445 V návrhu byly také zahrnuty každoro�ní spole�né boholužby p�ed n�kdejším cechovním oltá�em 
pražských malí�� v Týnském chrámu. VLNAS 1996, 188. 
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Kunstvereinu až v roce 1835. Spole�nost vlasteneckých p�átel um�ní si p�vodní plán 

um�lc� p�isvojila, vyslovila s ním plný souhlas, na�ež vše p�evzala do své režie. 

Krasoumná jednota po�ádala každý rok na ja�e výstavu, na níž byla zakupována díla, která 

pak byla slosována mezi �leny. Ti se nazývali akcioná�i a jejich povinností bylo zakoupit 

ro�n� alespo� jednu akcii za p�t zlatých ve st�íb�e. Každá akcie oprav�ovala k ú�asti p�i 

slosování obraz� i p�i rozd�lování každoro�n� vydávaných prémií - m�dirytin, litografií, 

drobných plastik apod. První ve�ejné slosování se konalo r. 1837.446  

 

Kolem roku 1838 došlo k zásadní reform� Krasoumné jednoty Františkem ml. hrab�tem 

Thun-Hohensteinem, kdy byly výstavy otev�eny i zahrani�ním um�lc�m. Prosp�šné bylo 

také z�ízení ve�ejného fondu, jenž m�l sloužit za ú�elem nakupování a objednávání 

um�leckých d�l. První taková zakázka byla v roce 1841 zadána socha�i Emanuelu 

Maxovi, který vytvo�il sochu archand�la Rafaela pro Klár�v ústav slepc�.447    

 

Nicmén� vlažný postoj Krasoumné jednoty v národnostní otázce a celková nespokojenost 

um�lc� s výb�rem vystavovaných d�l zp�sobilo, že valná �ást nastupující mladé generace 

�eských um�lc� v ní nenalezla úto�išt� a usilovala o sv�j vlastní spolek, který si bude 

po�ádat své vlastní výstavy. V lednu 1849 tedy �ást um�lc� z Krasoumné jednoty 

vystoupila a založili nový spolek Jednotu výtvarných um�lc�. Koncem roku 1849 m�la 

tato nová organizace již 556 �len�. Cílem nového spolku bylo op�t vytvo�ení stálé 

um�lecké výstavy v Praze. Negativní vymezení modernist� pokra�ovalo založením 

Spolku výtvarných um�lc� Mánes v roce 1887.  

 

Výro�ní výstavy Krasoumné jednoty se staly neodmyslitelnou sou�ástí kulturního života 

�eské metropole. Jarní salony navazovaly na tradi�ní výstavy um�leckých d�l um�lc� 

z Akademie, které se od roku 1821 konaly v Klementinu v obvyklém termínu zahájení 

v týdnu po Velikonocích. Krasoumná jednota po�ádala v období let 1885
� 1929 všechny 

své výro�ní výstavy v Dom� um�lc� (Rudolfinum). Zp�sob instalace odpovídal 

tradi�nímu salónnímu zvyku, obrazy byly v�šeny i v p�ti �adách, což bylo podrobeno 

dobové kritice jak od recenzent� tak samotných um�lc�. Množství d�l (na jedné výstav� 

bylo p�edstaveno v pr�m�ru kolem 500 d�l), ale neumož�ovalo sm�stnat obrazy jinak než 

                                                
446 RYNEŠ 1970, 3. 
447 VLNAS 1996, 190. 
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tímto nevyhovujícím zp�sobem.448 Zp�sob instalace se zlepšil teprve na p�elomu století, 

kdy byl k �ešení pravideln� zván specializovaný architekt. P�es všechny tyto nedostatky, 

a� se to týkalo instalace �i kvality samotných d�l, byla návšt�vnost t�chto výstav 

obdivuhodná a �asto i rekordní. V padesátých letech 19. století, v období nejv�tšího 

vrcholu Krasoumné jednoty, pravideln� výro�ní výstavy, které obvykle trvaly dva m�síce, 

navštívilo kolem deseti tisíc lidí. V roce 1885, kdy bylo nov� otev�ené Rudolfinum, 

výro�ní výstavu shlédlo kolem patnácti tisíc návšt�vník�.449 Ovšem recenzenti nebyli 

p�íliš spokojeni s úrovní výstav a kvalitou vystavovaných d�l, jak se o tom ve svých 

kritikách vyjád�ili nap�íklad Jan Neruda nebo Karel Hlavá�ek. S nejv�tším možným 

despektem nazvali výstavy Krasoumné jednoty „výro�ním trhem“, p�i kterém se 

m�š�áckým diletant�m prodávají na kusy a na váhu kabinetní ukázky salónního 

nevkusu.450 Na sklonku století za�ínala být ve v�tší mí�e vystavována díla francouzských 

um�lc�. Francouzská malba se zde ukazovala pravideln�, avšak aktuální dobové tendence 

v um�leckém vývoji byly k vid�ní jen sporadicky. Roku 1873 byla nap�íklad vystavena 

díla um�lc� barbizonské školy, pozd�ji díla Gustava Courbeta, Edouarda Maneta, Puvise 

de Chavannes nebo Odilona Redona.451 Jedním z v�tších podnik� byla také posmrtná 

výstava socha�e Constantina Meuniera v roce 1906. Krasoumná jednota ukon�ila výstavní 

�innost v Rudolfinu v roce 1929 a nadále se její výstavy konaly v nových prostorách v 

Pštrossov� ulici �. 12 na Praze 2. 

 

3.6.1 Tvrdošíjní a hosté – III. výstava (1921, leden-únor) 

 

T�etí výstava skupiny Tvrdošíjných se konala na p�d� Krasoumné jednoty v prostorách 

Rudolfina od 22. ledna do února 1921. Krom� �len� skupiny Tvrdošíjných (Josef �apek, 

Vlastislav Hofman, Rudolf Kremli�ka, Otakar Marvánek, Václav Špála, Jan Zrzavý) zde 

vystavovali také domácí (Emil Filla, Otto Gutfreund) a zahrani�ní (Paul Klee, Georges 

Kars) hosté. Stala se první povále�nou manifestací moderního um�ní. Reprízy této 

výstavy se konaly v Brn� a Košicích. Pro Košickou verzi výstavy napsal úvod do 

výstavního katalogu André Derain.452  

 

                                                
448 VLNAS 1996, 191. 
449 VLNAS 1996, 194. 
450 VLNAS 1996, 185. 
451 VLNAS 1996, 198. 
452 SLAVÍK 1982, 202. 
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3.6.2 Pátá výstava Tvrdošíjných (1923, b�ezen-duben) 

 

Pátá výstava skupiny Tvrdošíjných se konala od 24. b�ezna do 15. dubna roku 1923,  

i když v katalogu nejsou uvedeni, zú�astnili se jí také mnozí zahrani�ní hosté. Nicmén� 

katalog byl opat�en dodatkem, který nese název Zvláštní výstava pa�ížkých výtvarník�, 

kde jsou uvedeni Raoul Dufy, Gimmi, Jeanneret, Per Krohg, R. Mortier, Ozenfant  

a Survage. Celkem dodatek �ítá sedmnáct d�l. Ve v�tšin� p�ípad� se jednalo o oleje, 

bohužel zde nejsou uvedeny bližší údaje ke specifikaci d�l (rozm�ry, datace)  

a reprodukce.453 Z domácích host� byl svými ranými pa�ížskými obrazy a kresbami 

zastoupen Josef Šíma.  

 

3.6.3 Souborná výstava: Francouzská a n�mecká grafika (1924, zá�í-�íjen) 

 

Francouzská grafika byla v Dom� um�lc� p�edstavena od 20. zá�í do 5. �íjna 1924. 

Celkem zde bylo více jak 240 prací, v�etn� grafiky n�mecké, kterou v dalším popisu 

pomíjím. Z francouzských um�lc� vystavovali své práce Braque, Chagall, Derain, Gaul, 

Genin, Gris, Laurens (Deux femme, La table), Laurencin, Manolo, Picasso, Sintenis, 

Vlaminck. Braque byl zastoupen pouze jedním dílem s názvem Fox. Chagall p�edvedl 

více jak t�icet prací z cyklus M�j život. Derain t�i díla Tête 15, Nus dans paysages  

a d�evoryt Skr�ená. Juan Gris p�edstavil díla Marcelle, la blonde a Jean, le musicien. 

Picasso vystavil sedm prací nap�íklad Femme assise, Tête de femme nebo Les Nomades.454 

 

3.6.4 Souborná výstava: Ludvík Vacátko; Ruské um�ní (Iszelenof – Lagorio); 

Vzorné barevné tisky (1924 – 1925, prosinec-leden) 

 

Tato výstava se konala v Rudolfinu od 17. prosince do 4. ledna 1925, kdy v levé postranní 

síni bylo vystaveno 50 vzorných barevných tisk�. Jednalo se o barevné fotografické 

reprodukce známých d�l, z nichž v�tšina byla od francouzských autor�. Expozice byla 

rozd�lena na  proslulé tisky mnichovské firmy Piper a spol. zahrnující nap�íklad 

Daumierovo Drama, Manetovu Olympii, Renoirovu Podobiznu manžel� Sisleyových nebo 

Pohled na Montmartre, Poussinovu �íši Flory �i Van Goghovu Zahradu v blázinci. 

                                                
453 Dodatek k páté výstav� Tvrdošíjných byl ozna�en jako Zvláštní výstava pa�ížských výtvarník�. 
Krasoumná jednota. Praha 1923, nepag.  
454 Katalog souborné výstavy Francouzská a n�mecká grafika. Krasoumná jednota. Praha 1924, nepag. 
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V druhé �ásti výstavy byly p�edstaveny tisky berlínské Fotografické spole�nosti. Zde byla 

možnost se seznámit s kvalitními reprodukcemi mnoha dalších d�l.455 Podobná výstava 

byla uspo�ádána spolkem Mánes již v roce 1911, kdy byla p�edstavena sbírka 

fotoreprodukcí E. Drueta.456 

 

3.6.5 T�i výstavy: Obrazy a plastiky K. Holana, M. Holého, P. Kotíka a K. Kotrby; 

Výstava Kate�iny Schäffnerové; Daumier (1925, b�ezen-duben) 

 

V roce 1925 po�ádala Krasoumná jednota pro �echy v Dom� um�lc� (Rudolfinum) 

v období od 25. b�ezna do 13. dubna zmín�né t�i výstavy, z nichž v levé postranní síni 

bylo vystaveno �ty�icet jedna p�vodních Daumierových litografií. Dále zde byl zastoupen 

Toulouse-Lautrec plakátem k Bataillesovu dramatu La Lépreuse a plakátem pro Jane 

Avril.457  

 

3.6.6 T�i výstavy: Obrazy z Itálie, Ženevy a Alp Anny Roštokové; Francouzské 

akvarely Egona Adlera; Obrazy Charlotty Radnitzové-Schrötterové a R. Schröttera 

(1925, �íjen-listopad) 

 

Z této výstavy nás zajímají zejména francouzské akvarely Egona Adlera, které Krasoumná 

jednota vystavila v druhém sále Domu um�lc� (Rudolfinum) v období od 24. �íjna do  

8. listopadu 1925. Celkem t�icet prací zachycuje motivy z Arles, Chartres, Porquerolles, 

Toulonu.458 

 

 

 

 

                                                
455 Jednalo se nap�íklad o krajiny Cézanna, Corota, Deraina �i Daubignyho, Degasovy Tane�nice, Signac�v 
P�ístav La Rochelle, Renoirovo Odpoledne ve Vargemont, Troyonovo P�ed bou�í, Van Gogh�v Zuav Millet, 
H. Rousseauovu Celnice, Légerovy Ženy u toilety, Picassovo Zátiší s �ervenou tapetou, Courbetovu Snídani, 
Manetovo dílo Ve skleníku, Marèesovu Vzpomínku na vilu Borghese, Gauguinovy Contes barbares, 
Matissovy Zlaté rybky a další. Katalog souborné výstavy Ludvík Vacátko; Ruské um�ní (Iszelenof – 
Lagorio); Vzorné barevné tisky. Krasoumná jednota. Praha 1925, nepag. 
456 Katalog výstavy sbírky fotografií E. Drueta z Pa�íže. SVU Mánes. Praha 1911, nepag. 
457 Katalog výstavy Obrazy a plastiky Karla Holana, M. Holého, P. Kotíka a K. Kotrby; Výstava Kate�iny 
Schäffnerové; Daumier. Krasoumná jednota. Praha 1925, 9. 
458 Katalog t�í výstav: Obrazy z Itálie, Ženevy a Alp Anny Roštokové; Francouzské akvarely Egona Adlera; 
Obrazy Charlotty Radnitzové-Schrötterové a R. Schröttera. Krasoumná jednota. Praha 1925, 9-10. 
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3.6.7 T�i výstavy: Jaroslav Veris, Pa�íž; Paul Klee, Mnichov; Bernhard Reder, 

Rumunsko (1926, únor-b�ezen) 

 

Krasoumná jednota po�ádala od 27. února do 14. b�ezna 1926 v Dom� um�lc� 

(Rudolfinum) další trojvýstavu.459 V prvním a druhém sále byl p�edstaven Jaroslav Veris 

svými �ty�iceti olejomalbami a �ty�iašedesáti kresbami s nám�ty z Pa�íže, Provence, 

Korsiky a také tu byly vystaveny kresby z Louvru. Ve t�etím sále následovalo šedesát 

akvarel� Paula Klee. V levém postranním sále bylo navíc k vid�ní jedena�ty�icet kreseb 

rumunského socha�e Bernharda Redera, který m�l pozd�ji v roce 1935 v Mánesu 

samostatnou výstavu. Paul Klee byl zastoupen již na t�etí výstav� Tvrdošíjných v roce 

1921 v Praze v Dom� um�lc� (Rudolfinum).  

 

3.6.8 Coubine, Le Fauconnier, Bouquet, Masereel (1927, �ervenec-srpen) 

 

Od �ervence do srpna 1927 p�ipravila Krasoumná jednota výstavu d�l �ty� výše 

jmenovaných um�lc�. Ve Francii již zcela naturalizovaný Otakar Kubín je zde 

prezentován pln� jako Francouz, s p�ijatým francouzským ekvivalentem svého jména - 

Othon Coubine - spolu s ostatními francouzskými um�lci. Coubine vystavoval dvanáct 

kreseb v�tšinou figurálních nám�t� (Venkovské d�v�e, Pasák), t�icet �ty�i lept� (Ženská 

hlava, Ši�ka, Krajina). Louis Bouquet p�edstavil celkem �ty�icet p�t prací r�zných technik 

(akvarely, kresby, d�evoryty). Bylo zde nap�íklad vystaveno jeho šest ilustrací k dramatu 

Interiér Maurice Maeterlincka. Le Fauconnier vystavil dvacet prací, z toho jmenujme 

nap�íklad akvarel Portugalská židovka �i Stará žena, dosahující nejvyšší prodejní ceny.460 

Ve �tvrtém sále byly souborn� vystaveny kresby, d�evoryty a akvarely Franse Masereela. 

P�edstaveno bylo celkem dvacet šest prací.Ve vitrínách byly navíc instalovány 

Masereelem ilustrované knihy mnichovského nakladatelství Kurt Wolff.461 

 

                                                
459 Katalog výstavy Jaroslav Veris, Pa�íž; Paul Klee, Mnichov; Bernhard Reder, Rumunsko. Krasoumná 
jednota. Praha 1926, 1. 
460 Le Fauconnier, Portugalská žena, akvarel, 15.000,- K� a Stará žena, akvarel, 10.500,- K�. Katalog 
výstavy Coubine, Le Fauconnier, Bouquet, Masereel. Krasoumná jednota. Praha 1927, 5. 
461 Katalog výstavy Coubine, Le Fauconnier, Bouquet, Masereel. Krasoumná jednota. Praha 1927, 6. 
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3.6.9 Výstava moderního francouzského um�ní (1929, kv�ten-�erven) 

 

Výstavu orientovanou speciáln� na francouzské um�ní uspo�ádala Krasoumná jednota 

v Dom� um�lc� od 25. kv�tna do 30. �ervna 1929. Vystavovalo zde více jak t�icet um�lc�, 

z nichž jmenujme nap�íklad op�tovn� p�edstaveného Bouqueta, Coubina a Le 

Fauconniera, Masereela, dále Dufresneho, Matisse, Dunoyer de Segonzaca, Picassa  

a další.462 Mezi vystaveným souborem v�tšinou d�l krajinným motiv�, m�st �i figurálních 

nám�t�, zaujmou t�i díla Fernanda Légera stejného názvu Kompozice (akvarel, dv� 

kresby), které sm��ují již k abstrakci.       

 

3.6.10 Souborná výstava Jacques Callot (1930, kv�ten-�erven) 

   

Pro úplnost uvádím i tuto výstavu, kterou uspo�ádala Krasoumná jednota již ve výstavní 

síni ve Pštrossov� ulici �. 12 v období kv�tna a �ervna 1930. Jedná se o 300 Callotových 

grafických list� ze sbírky Dr. H. Klingera z Ústí nad Labem. Otto Kletzl napsal pro 

katalog krátkou životopisnou sta� o Jacquesu Callotovi, kde uvádí: „Tato výstava 

p�edstavuje Jacquesa Callota, Lotri�ana, v jehož díle s obdivem poznáváme vt�lení 

francouzské duchaplnosti a p�vabné tvo�ivosti. […] Jeho dílo m�lo velký ohlas, který 

nalezlo tisíckrát napodobené  a p�ec nenapodobitelné um�ní Callotovo v n�meckých  

a nizozemských ryteckých dílnách, vliv, kterým p�sobilo i na Václava Hollara. […] 

Prohlásil, p�ed Rembrandtem a p�ed impresionisty, za hlavní zákon obrazu sv�tlo.“463 

 

3.6.11 Landeschaften aus vier Jahrhunderten. 125 Gemälde aus Prager Privatbesitz 

(1931, leden) 

  

V lednu 1931 byla pod um�leckým vedením Hugo Feigla otev�ena výstava, která 

p�edstavovala krajinomalbu ze soukromých sbírek. Katalog úvodem opat�il Feigl. 

Z francouzských um�lc� byl na výstav� zastoupen Gustave Courbet díly Les a Vodopád, 

dále Nicolas Poussin, Théodore Rousseau (Okraj lesa u Barbizonu) a Constant Troyon 

(Krajina u St. Cloud). 

 
 
 
                                                

462 Katalog výstavy moderního francouzského um�ní. Krasoumná jednota. Praha 1929, 1-4. 
463 Katalog souborné výstavy Jacques Callot. Krasoumná jednota. Praha 1930, 3.  
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3.7 Um�lecká beseda 
 

Spolek Um�lecká beseda byl založen 9. b�ezna 1863 v duchu propojení t�í um�leckých 

obor� - malí�ství, hudby a poezie, což symbolizuje i její p�vodní znak v podob� lyry se 

t�emi kv�ty. Zakládajícími osobnostmi Um�lecké besedy byli nap�íklad Bed�ich Smetana, 

Josef Mánes, Karel Jaromír Erben, Vít�zslav Hálek nebo Jan Evangelista Purkyn�. Heslo 

„V um�ní volnost a v duchu nadšené vzájemnosti a svobodomyslné tolerance“ se stalo 

jejím základním programem a hlavním cílem spolku bylo zbavit um�leckou kulturu u nás 

provinciálního charakteru a pozvednout ji na evropskou úrove�. �eští um�lci si našli 

p�ímou cestu do Francie a francouzské um�ní se dostalo na �eské výstavy.  

 

Ve dvacátých letech došlo k obnovení a zmodernizování edice spolkového �asopisu Život, 

který za�al znovu vycházet 1. prosince 1921. Zpo�átku Život vycházel ve form� sborníku 

jednou ro�n�. Druhý ro�ník Života byl v�nován Dev�tsilu, jeho redaktory byli Jaromír 

Krejcar a Karel Teige. Publikace dostala pod jejich vedením vzhled mezinárodní revue 

s �adou �lánk� o purismu a konstruktivismu.464 V Život� m�žeme nalézt mnohé stat� od 

francouzských výtvarných kritik� a um�lc�. V roce 1923 zde vyšel nap�íklad �lánek 

Francise Carca Montparnasse a v následujícím roce ješt� jeho p�ísp�vek Maurice Utrillo  

a jeho dílo.465 V roce 1925 zde spisovatel Charles Vildrac uvedl sta� o díle Henryho de 

Waroquiera, která byla doprovázena �ty�mi reprodukcemi.466 Zvlášt� ve t�icátých letech, 

v souvislosti s významnou výstavou francouzského moderního um�ní L’École de Paris, se 

Život stal platformou francouzských p�isp�vatel� a byl cele v�nován  

�esko-francouzským um�leckým vztah�m. Byla zde zaznamenána nap�íklad �ást jedné ze 

t�í p�ednášek francouzského výtvarného kritika Andrého Salmona, které pronesl v Praze  

u p�íležitosti výše zmín�né výstavy.467 O Šímových podobiznách napsal do Života Pierre 

Jean Jouve v roce 1931.468 Již  roce 1933 Josef Šíma poznamenal, že sborník Život se 

m�ní v um�leckou revue, která mohla sm�le konkurovat Volným sm�r�m nebo n�kdejšímu 

                                                
464 PETROVÁ 2003, 42. 
465 CARCO 1923, 27-29. CARCO 1924, 19-24. 
466 VILDRAC 1925, 81-85. 
467 SALMON 1930 – 1931, 8-13. André Salmon dále p�isp�l Poznámkami o mladých �eskoslovenských 
malí�ích. In: Život, 1930 – 1931, 29-53 a také napsal �lánek Budoucnost moderního um�ní, který uvedl 
v Život� – SALMON 1932, 8-12. 
468 JOUVE 1930 – 1931, 67-68. 
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Musaionu, který v této dob� již nevycházel.469 Vydávání Života bylo obnoveno v roce 

2005 a ob�asn� vychází i dnes.470    

  

Um�lecká beseda se stala významným spolkem moderního um�ní v mezivále�ném 

�eskoslovensku, kdy byla její �innost ve vrcholném období. V roce 1926 získala své první 

samostatné sídlo, besední d�m na Kamp�, kde spojila Alšovu sí� pro výstavní ú�ely 

s dvoranou pro divadlo a koncerty. Své první p�edstavení tu m�lo Osvobozené divadlo 

Voskovce a Wericha.   

   

3.7.1 Francouzské moderní um�ní L‘École de Paris (1931, �erven-�ervenec) 

 

Vrcholem výstavní �innosti Um�lecké besedy se v roce 1931 stala výstava moderního 

francouzského um�ní L‘École de Paris. Výstava se konala v Obecním dom� hlavního 

m�sta Prahy a v Alšov� síni Um�lecké besedy, kde byly vystaveny grafiky, kresby, 

akvarely a pastely. Protektorem celé výstavy se stal Ivan Dérer, tehdejší ministr školství  

a národní osv�ty �eskoslovenské republiky. V �estném výboru, kterému p�edsedali 

vyslanci obou zemí, tedy Charles Roux a Št�pán Osuský, výstavu reprezentovali p�ední 

osobnosti.471 P�edsedou pracovního výboru byl Václav Rabas, pod jehož vedením ostatní 

�lenové472 dosp�li ke koncepci výstavy a její praktické realizaci. Osnovu výstavy zajistil 

Vojt�ch Volavka, o grafický profil výstavy se postaral Josef �apek, jež prop�j�il sv�j 

originální rukopis katalogu, plakátu [47] i pozvánkám. Mezi zap�j�itele d�l pat�ili 

v�hlasní pa�ížští a berlínští sb�ratelé a soukromé galerie.473 P�edmluvou katalog 

doprovodil Št�pán Osuský, který byl velkým milovníkem um�ní, sb�ratelem  

                                                
469 ŠÍMA 1933 – 1934, 20. 
470 http://umeleckabeseda.cz/texty.php?strana=2, vyhledáno dne 23. 6. 2011.  
471 Karel Baxa, primátor hl.m. Prahy, Viktor Dyk, starosta Um�lecké besedy, Jean de Castellane, p�edseda 
m�stské rady Pa�íže, Karel Kramá�, p�edseda kuratoria Moderní galerie v Praze, Kamil Krofta, mimo�ádný 
vyslanec a zplnomocn�ný ministr zahrani�ních v�cí republiky �eskoslovenské. Katalog výstavy L’École de 
Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 4.  
472 Josef �apek, H. Frankensteinová, Georges Kars, V. Kerhart, Rudolf Kremli�ka, Emanuel Purghart, 
André Salmon, Miloš Šafránek, Josef Šíma, Vojt�ch Volavka. Dále uvádím komisa�e výstavy: André 
Bernier a složení finan�ní komise: František Blanda, František Vond�ich. Katalog výstavy L’École de Paris. 
Um�lecká beseda. Praha 1931, 5.  
473 Mezi záp�j�iteli m�žeme nalézt nap�íklad Galerii Aron Pierre, Galerii Bernheim Jeune, Galerii Bernier, 
Galerii Bourgeat & Cie, Galerii Bernheim Marcel, Galerii Bernheim Emile, Galerii Bernheim Georges, 
Galerii Benezit, Jeanne Bucher, A. Baslera, Jacquese Blocha, Mme. G. Coquiot, Galerii Druet, Galerii 
Flechtheim, Galerii Guillaume Paul, Galerii Guiot, Galerii Goldschmidt, Mme. L. Krohg, Georgese Karse, 
Václava Nebeského, Št�pána Osuského, Ch. Pacquement, Jeana Puye, Hanse Purmanna, Galerii Rosenberg 
Léonce, Galerii Rosenberg Paul, Galerii Simon, Galerii Vildrac, A. Vollarda, Galerii Wildenstein & Cie, 
Berthe Weil, Galerii Vignon. Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 7. 
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a mecenášem:474 „Moderní malí�ství francouzské má svou zásluhu nejen v tom, že se 

pr�kopnicky uplatnilo v hledání podstatných prvk� um�lecké tvorby, ale i v tom, že má 

dosti síly na základ� nového poznání t�chto prvk� a pomocí moderních prost�edk� ud�lati 

novou synthesi. Dnešní francouzské malí�ství již ukazuje, že analysovalo ne k v�li analyse, 

nýbrž k v�li tomu, aby ve hmot� a za hmotou rozpoznalo a poznalo skrývající se život a 

duši, a aby je p�edstavilo a u�inilo pochopitelnými a p�ístupnými žijícím bytostem.“475  

V katalogu bylo �ernobíle reprodukováno t�icet dva d�l.476 Poda�ilo se nashromáždit 

soubor �ítající více jak p�t set d�l od sta um�lc�. Na výstav� byli zastoupeni pouze žijící 

auto�i, tehdy byla Praze p�edstavena skute�n� sou�asná generace francouzských um�lc�. 

Dobová kritika však výstav� vytýkala práv� toto omezení, pon�vadž „vypadly z jejího 

programu jména jako na p�. Cézanne a Seurat“.477 Do souboru byly vybrány Derainovy 

rané obrazy, z�ejm� proto, že odpovídaly povále�nému p�íklonu k fauvismu, bylo to 

„n�kolik pointilistických krajin, jasných, zá�ivých barev, v nichž je patrna již snaha po 

barevné i obrazové komposici.“478 Velmi zajímavý je katalogový text francouzského 

výtvarného kritika André Salmona (1881 – 1969), jehož hodnocení um�lc� a vývoje 

um�leckých sm�r� p�sobí aktuáln� i v dnešní dob�. Nejprve vzpomínal na d�ív�jší úsilí  

o uznání a nepochopení moderních malí�� na po�átku 20. století: „Tu mezi díly poslední 

doby, mezi díly nejmladších, jejichž nutná obrana nám po tolika zápasech nechává 

odvahu dále bojovati, vyvstávaly obrazy našeho mládí. Naše mládí! Mládí muž� z roku 

                                                
474 V Pa�íži spolupracoval nap�íklad s Františkem Kupkou, který v roce 1939 namaloval obraz Št�pán 
Osuský brání budovu �eskoslovenského velvyslanectví v Pa�íži, kde velvyslanec stojí p�ed bustou T. G. 
Masaryka a s rozpraženýma rukamu brání vlastním t�lem velvystanectví p�ed t�emi delegáty n�meckého 
vyslanectví, kte�í p�išli ú�ad konfiskovat. O této skute�nosti nás informuje také nápis pod výjevem, který je 
datován „1939, 16. marca“. PRAVDOVÁ 2009, 20-21.      
475 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 10. Viz též SAVICKÝ 2011, 181. 
476 Následuje vý�et katalogových reprodukcí s p�íslušným katalogovým �íslem: 12. Pierre Bonnard, 
Oh�ívající se žena; 507. Edouard Vuillard, Um�lcova matka; 227. Pierre Laprade, Vezelay; 88. Charles 
Dufresne, Bi�ování Krista; 151. Othon Friesz, Rubání d�eva; 492. Maurice Vlaminck, Bárky; 293. Aristide 
Mailllol, Pomona; 473. SuzanneValadon, Krajina; 326. Henri Matisse, Žena v lenošce; 484. Kees van 
Dongen, Zp�va�ka; 305. Albert Marquet, Molo; 446. Maurice Utrillo, Ulice Norvins; 174. Marc Chagall, 
Mužík; 429. Haim Soutine, Muž ve fraku; 112. André Dunoyer de Segonzac, Zátiší; 103. Raoul Dufy, Ležící 
žena; 65. André Derain, Podobizna paní Osuské. 400. Jeanne Poupelet, Žena se vzty�enými pažemi; 123. 
André Dunoyer de Segonzac, Akt se slune�níkem; 406. Georges Rouault, Sedící žena; 255. Fernand Léger, 
Žena v �erveném; 135. Jean Forain, Bez názvu (lept); 318. Henri Matisse, Bez názvu (kresba); 251. Henri 
Laurens, Dív�í hlava; 358. Jules Pascin, Žena na pohovce; 74. Charles Despiau, Ležící žena; 34. Georges 
Braque, Zátiší; 381. Pablo Picasso, Hlava; 185. Giorgio de Chirico, Periklova cukrárna; 277. Jacques 
Lipschitz, Harlekýn s kytarou; 287. Aristide Maillol, Žena s drapérií (kresba); 59. André Derain, Poprsí 
ženy. Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 97-128.  
477 NEBESKÝ 1930 – 1931f, 297. 
478 „Jsou to v ur�itém smyslu barevné symfonie složené z modré, zelené, žluté a �ervené. Barvy ví�í a chv�jí 
se na ploše plátna, obklopeny svou atmosférou, která z�stává stále živou a dovede bezprost�edn� 
zaujmouti.“ Tento popis charakterizuje zdroje obliby fauvismu u malí�� povále�né generace. Pestrostí barev 
a euforií oslavující život reagovali um�lci ve své tvorb� v d�sledku konce první sv�tové války. NEBESKÝ 
1930 – 1931f, 297. 
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1905, malí��v a básník�, kte�í z oddanosti k malí��m stali se kritiky, bojovník�, kte�í 

provedli, co bylo nazváno ,velkou revolucí ve výtvarnictví‘.“479 Salmon používal pojem 

živé um�ní: „Tehdy jsme vid�li mladé um�lce, kte�í díky p�íkladu impresionist� m�li 

nejv�tší odvahu, od Henriho Matisse k Picassovi, od Deraina k Dufymu, obrátiti se do 

sebe a hledati nové zákony opravdové stavby, jež by zárove� byla nejsiln�jším  

a nejp�esn�jším výrazem století. To nás pozd�ji p�im�lo, že jsme p�ijali formuli ,živé 

um�ní‘.“480 Pojem živé um�ní použil také Karel �apek ve své recenzi výstavy v Lidových 

novinách ze dne 31. kv�tna 1931: „Letošní jaro dalo nám, Pražák�m, mimo�ádn� bohatou 

p�íležitost orientovat se znovu v moderním francouzském um�ní výtvarném. Vybraná 

výstava v Mánesu a obsáhlejší výstava, kterou pod názvem École de France po�ádá 

Um�lecká beseda v Obecním dom�, rozvinuly p�ed námi kus vývoje od papa Bonnarda po 

poslední surrealisty. Ukazuje se, že stále jist� vedou, abych tak �ekl, malí�i našeho mládí, 

ti, které jsme p�ed dvaceti lety objevovali u vícemén� podivínských obchodník� s obrazy  

v rue de la Boëtie nebo ve veliké k�ln� Salónu Nezávislých, dokud ješt� byli velmi daleci 

toho, aby za�ali být slavní, a dokud ceny jejich obraz� m�ly o dv� nebo t�i nuly mén� než 

nyní. Pablo Picasso z�stal týmž kouzelníkem a Braque týmž bachovským skladatelem; 

Matisse dostal rysy pon�kud tatíkovšt�jší, Vlaminck ješt� lépe mává št�tcem, Derain se dal 

na renesanci – bože, jako by to v�era bylo, kdy jsme se poprvé setkali s jejich plátny. 

P�ibyl Utrillo a Dufy, narostlo jiných, ale až po ty zbrusu nové je to po�ád jedna 

rozv�tvená škola, jedno živé um�ní podávané z ruky do ruky, z rukou silných n�kdy do 

rukou slabších, ale ve vývojové kontinuit�, jaká je neznámá zemím od Francie na 

západ.“481 Zajímavý je post�eh v úvodu recenze, kdy �apek srovnával ob� velké výstavy 

francouzského um�ní, které se konaly v Praze v roce 1931. �apek konstatoval, že výstava 

Um�lecké besedy byla obsáhlejší. Na základ� dobových materiál� a pramen�, p�edevším 

výstavních katalog�, zjiš�ujeme, že výstava L’École de Paris p�edstavila tvorbu mnohem 

sou�asn�jší a aktuáln�jší než „mánesácká“ výstava Um�ní sou�asné Francie, která m�la 

více retrospektivní charakter. �apek si dále všiml, že mezi um�lce pa�ížské školy se �adí  

i mnoho um�lc� jiné než francouzské národnosti: „Ta vývojová kontinuita um�lecké 

Pa�íže je tím podivuhodn�jší, že do ní co chvíli vstupují cizorodé geniality, emigranti 

všech národ�, bu�i�i všech proveniencí; francouzský výtvarný duch si dovede zasimilovat 

všechny cizince, stejn� jako všechny v�ky, aniž kdy upadl v eklektismus; je to taková jakási 

                                                
479 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 13. 
480 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 15. 
481 �APEK 1986, 216-217. 
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organická pohoda, vhodné a plodné um�lecké klima, p�íznivé všemu klí�ení. Proto ,škola 

francouzská‘ z�stává školou sv�ta.“482 Mezinárodní charakter pa�ížské školy dokazují 

také vystavená díla �eských um�lc�. Vystaveny byly práce Georgese Karse, Josefa Šímy  

a Jana Zrzavého. Georges Kars vystavoval Podobiznu Otto Gutfreunda (kat. �. 190), 

n�kolik zátiší (kat. �. 191-192) a akt� (kat. �. 193, 196, 198) nebo také Odalisku 

 (kat. �. 195) �i Ženu s šálem (kat. �. 197).483 Kars p�isp�l také zap�j�ením d�l ostatních 

um�lc� ze své soukromé sbírky, byla to nap�íklad díla Pabla Picassa a Maurice Utrilla. 

Josef Šíma zap�j�il n�kolik svých obraz� a kreseb s nám�ty krajin (kat. �. 430-437).484  

Jan Zrzavý vystavil n�kolik d�l z roku 1930, nap�íklad Kázání (kat. �. 523) a P�ístav  

(kat. �. 525).485 Na záv�r své recenze se �apek zmínil o neut�šené situaci u nás, kdy 

p�etrvával stálý nezájem o um�ní ze strany publika: „S pot�šením si vzpomeneme na život 

svého um�ní, jež dosud nebylo umrtveno ani tou strašlivou izolací obecného nezájmu, ve 

kterém se pokouší existovat. Milostivá pohoda francouzského um�ní není jenom  

v um�lcích, nýbrž v té obecné lásce a schopnosti k požitku z um�ní. Tu p�íznivou 

atmosféru pocítíte i na t�ch dvou výstavách; samy obrazy o ní mluví svou radostn�jší  

a nenucen�jší tvá�í, než mají obrazy u nás. Francouzská škola by nem�la být jen školou 

um�ní, nýbrž i školou pro obecenstvo.“486 Na obecný nezájem divák� a nízkou 

návšt�vnost výstav si st�žoval i Vincenc Kramá�, když komentoval odlišný zájem Švýcar� 

ve srovnání s návšt�vností výstav Picassa a Braqua uspo�ádaných v Curychu a Basileji 

v roce 1932, na n�ž zap�j�ila díla i Moderní galerie v Praze: „Ne bez závisti pozorujeme 

kulturní uv�dom�ní této malé zem�, š�astné zem�, jež i v dob� pov�stné krise, tak obratn� 

u nás i jinde využívané ku krytí nejhrubšího materialismu a nedostatku opravdové kultury, 

pokládá um�lecké výstavy za stejn� d�ležité jako veletrhy, hospodá�ské výstavy a jiné 

užite�né podniky státem finan�n� podporované. Že ovšem Švýca�i nejen um�lecké výstavy 

s nejv�tšími ob�tmi po�ádají, ale také je navšt�vují a tím podporují, to dokazuje Picassova 

curyšská výstava s 35.000 návšt�vník�.“487 Jak je vid�t i sou�asníci usuzovali, že nízká 

návšt�vnost u nás nebyla zp�sobena jen p�icházející krizí, ale i nezájmem a zaostalostí 

kulturního publika.  

 

 
                                                

482 �APEK 1986, 217. 
483 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 46-47. 
484 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 79. 
485 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 91. 
486 �APEK 1986, 217-218. 
487 KRAMÁ	 1932, 252. 



 117 

3.7.2 Kolem Seurata (1934, kv�ten-�erven) 

 

Výstavu s názvem Kolem Seurata a s podtitulem Cousturier, Cross, Luce, Seurat, Signac 

uspo�ádala Um�lecká beseda v roce 1934 v prostorách Alšovy sín�. Ve výstavním  

katalogu byl uveden úryvek ze vzpomínek Paula Signaca, kde mimo jiné lí�il skandál, 

který vzbudilo vystavení Seuratova obrazu Un dimanche à la Grande Jatte, který se stal 

manifestací jeho um�leckých snah.488 Dále je zde uvedena Seuratova výpov��, kde 

popisuje principy své pointilistické metody, interpretovaná Seuratovým životopiscem 

Julesem Christophovem. Celkem zde bylo k vid�ní osmadvacet d�l od výše jmenovaných 

um�lc� a byl zde vystaven nap�íklad Seurat�v obraz P�ístav v Honfleur ze sbírky 

pražské Moderní galerie. Recenzi této výstavy uvedl Václav Nebeský ve sborníku 

Život.489   

 

3.7.3 Raoul Duffy (1934, listopad) 

 

Dílo Raoula Duffyho bylo v Praze p�edstaveno v listopadu 1934 op�t v Alšov� síni 

Um�lecké besedy. Jednalo se celkem o �ty�icet sedm d�l, v�tšinou perokreseb nebo 

akvarel�. V úvodu katalogu je p�ipomenuta jeho ú�ast na výstav� L’École de Paris. 

Básník Roger Allard napsal �lánek o Duffym v m�sí�níku Život, kde uvedl: „Kdybych 

konal �emeslo výtvarného kritika a okrašloval soupisy zám�r� a inventá�e sm�r� tlachem 

a slovními h�í�kami, zkrátka kdybych užíval módního žargonu, neopominul bych napsati, 

že um�ní Raoula Duffyho je um�ní optimistické.“490 Optimismus, který p�ipomíná, je 

v Duffyho dílo asociován práv� jasnými a zá�ivými barvami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
488 Katalog výstavy Kolem Seurata. Um�lecká beseda. Praha 1934, nepag.  
489 NEBESKÝ 1933 – 1934, 147-157.  
490 Katalog výstavy Raoul Duffy. Um�lecká beseda. Praha 1934, nepag.   
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4. N�kolik p�íklad� recepce francouzského um�ní 

�eskými um�lci  
 

Jak v�ele bylo p�ijímáno francouzské um�ní �eskými um�lci nám m�že doložit nap�íklad 

výpov�� Jaroslava Seiferta: „Jména Braque, Juan Gris, Kandinskij, Matisse, Chagall, 

Vlaminck a ostatní �íkali jsme s Teigem jako litanii ke všem svatým.“491 Všichni tito 

um�lci v mezivále�né dob� v Praze vystavovali, a tak jejich díla znali i ti �eští um�lci, 

kte�í nejeli do Pa�íže �i nevid�li jejich zahrani�ní výstavy. Díla t�chto a dalších 

francouzských um�lc� byla také �asto reprodukována v r�zných um�leckých periodikách, 

jejichž obsahem byly �asto stat� o francouzském um�ní, a� už p�ímo od kritik� 

francouzských, ale i �eských. Z hlavních �eských historik� v�nujících se tématu 

francouzského um�ní to byli Vincenc Kramá�, Vojt�ch Volavka, Václav Nebeský, Jaromír 

Pe�írka a další. V dob� po první sv�tové válce panovala v �eském um�ní zna�ná názorová 

pluralita. N�kte�í um�lci se p�iklán�li k primitivismu, jiní k novoklasicismu �i 

neofauvismu, stále p�etrvávaly kubistické tendence, které se rozvíjely již p�ed válkou  

a pomalu p�echázely p�es lyrický a imaginativní kubismus k surrealismu. Dále tu byli 

um�lci, kte�í se sdružili v Dev�tsilu, um�leckém hnutí v �ele s Karlem Teigem, které 

v po�átcích vyznávalo proletá�ské um�ní, po n�mž se dev�tsilští um�lci p�iklonili spíše 

k purismu a konstruktivismu a nakonec vytvo�ili vlastní osobitou asimilaci v poetismu.  

S orientací na Francii souvisel p�edevším neofauvismus, jehož ukázky také p�evládají na 

mnoha výstavách francouzského um�ní u nás. Neofauvismus je jiné ozna�ení pro vitální 

nebo senzuální realismus, který nabýval po�átkem t�icátých let - p�edevším v okruhu SVU 

Mánes - charakter dominujícího proudu. Krom� André Deraina nebyl bez významu 

François Desnoyer, který dosáhl jisté syntézy kubismu a pozdního fauvismu, a p�edevším 

André Dunoyer de Segonzac, který se snažil o obnovu smyslového realismu v p�ímém 

kontaktu s p�írodou. Do derainovského sm�ru smyslového realismu lze za�adit i �ást 

tvorby Vincence Beneše, Rudolfa Kremli�ky, Georgese Karse, Old�icha Koní�ka nebo 

Otakara Nejedlého. Expresivní pojetí neofauvismu, odvolávající se spíše na tradici malby 

Maurice de Vlamincka, mohou reprezentovat n�které krajiny Alfreda Justitze, kytice Jana 

Slaví�ka nebo krajiny Bed�icha Piska�e �i Bed�icha Feigla.492     

 

                                                
491 SEIFERT 1999, 86. 
492 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 107-108.  
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4.1 Josef Šíma 
 

P�íkladem �eského um�lce, jemuž se stal francouzský vliv úd�lem nejen um�leckým, ale  

i životním, byl - vedle Otakara Kubína - Josef Šíma (1891 – 1971). Josef Šíma studoval 

od roku 1910 na pražské Akademii u Jana Preislera. Roku 1920 odjel s architektem 

Bed�ichem Feuersteinem poprvé do Francie, kde se od té doby natrvalo usadil. V Pa�íži 

však po p�íjezdu dlouho nesetrval a odjel do Hendaye, p�ímo�ského letoviska, ležícího na 

francouzsko-špan�lské hranici, kde strávil více jak dev�t m�síc�. Tento pobyt ho velmi 

ovlivnil a p�isp�l u n�j k utvá�ení nových výtvarných myšlenek. Je okouzlen místní 

architekturou strohých kamenných domk� ve tvaru hranolu, které mu p�ipomínají Seurata 

a Picassa: „V St. Jean de Luz jest nemožno nemysleti na Seurata. Podivného Seurata, 

který vidí tak bezbarevn� a plasticky. Jeho domy jsou krychle. […] Z Picassa �íší 

Špan�lsko. Kulisy. Barvy zhušt�né tolik, že znamenají o sob� plochy, které se umis�ují do 

prostoru. �erné okraje, rámující plochy barevných facád, jsou liniemi Picassovými.“493 

Tyto vjemy zachycuje v n�kolika kresbách místní krajiny a architektury [48]. Šíma se 

vrátil do Pa�íže na podzim roku 1921. Své bezprost�ední dojmy lí�il následovn�: „Tehdy 

bylo v Pa�íži ješt� málo �ech�. Jediný, kterého jsem znal, byl Weiner. […] Šedá 

atmosféra Pa�íže. […] Mdle barevné domky v p�edm�stích. […] Bídný hotel v rue St. 

Jacques. […] Nedaleko bydlí Florent Fels a celý Montparnasse s pokoutními sb�rateli 

moderního um�ní v�etn� negerské plastiky a ješt� pokoutn�jšími obchodníky s obrazy 

v privátních bytech. Noniové m��ítko Pa�íže, p�emílání ateliérových hesel 40 000 

výtvarníky a asi 10 000 kritiky za pomoci 65 000 literát�. Vše koncentrováno v asi 15 

kavárnách, dílem na Montparnassu, dílem na Montmartru. Zdá se, jako by se tu n�co 

d�lo.“494 Dále popisuje život v kavárnách, kde se um�lci scházeli. Již zde upozor�uje na 

mnohanárodnostní charakter této um�lecké kolonie, jeden z p�ízna�ných jev� École de 

Paris: „Café de la Rotonde a Café du Dôme jsou na k�ižovatce bulvár� du Montparnasse 

a Raspail. V Rotonde je celkem 163 stol� uvnit� a 92 venku na terase. V Dômu asi stejné 

množství. Každá z kaváren pojme asi 100 lidí (um�lc�!) po�ítaje v to ty, kte�í z�stávají  

u pultu a pijí vestoje. Od osmi do dvanácti ve�er se asi dvakrát zm�ní návšt�vníci; to �iní  

4 000 um�lc�, k tomu nutno p�ipo�íst 1 000 um�lc� v Selektu a 1 000 v Closerie des Lilas. 

500 v Jockey. Percentuální zastoupení národ�. 50 % Ameri�an�, 30 % Rus�, 7 % N�mc�, 

3 % Angli�an�, 2 % Skandinávc�, 4 % Jihoameri�an�, 1 % Špan�l�, 1 % Polák�, ¾ % 

                                                
493 ŠÍMA 1926, 98. 
494 ŠÍMA 1968, 26-32. 
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�echoslovák�, ½ % Jihoslovan�, ½ % Ital�, ¼ % Francouz�.“495 Ve svém popisu 

pokra�uje dost skepticky: „Rotonde, Dôme, Jockey jsou nep�íjemné úšklebky, paskvil 

takzv. um�leckého života, ve kterém �ada skute�ných výtvarník� skute�n� existuje, mnohdy 

živo�í, �asto schází. V�rným rotondistou je Zadkin. Sedí v rohu pod zrcadlem, kou�í 

z krátké dýmky, mluví úse�n� francouzsky a je oble�en à la Rotonde. Ve skute�nosti se ho 

Rotonda a Dôme málo dotýkají, chodí sem ze setrva�nosti a ze zvyku a pon�vadž je ze 

�tvrti. Je to z p�vodního kamarádství k Salmonovi, Kislingovi, Picassovi; Rotonda byla 

kubismus jako Cloiserie de Lilas. Podobn� jako Lipschitz, Lhote, Metzinger, Marcoussis, 

Survage, Mondrian.“496 Jelikož Šíma v Pa�íži natrvalo žil, byl mu umožn�n tento více 

kritický pohled na atmosféru Pa�íže a jejího z Prahy tolik obdivovaného genia loci.  

V t�chto po�átcích se velmi zajímal o sv�t techniky a zvlášt� �asopis L’Esprit Nouveau, 

v n�mž je kultu stroje v�nována zna�ná pozornost. Šíma se brzy seznámil se všemi dosud 

vyšlými �ísly tohoto �asopisu a objevuje nový ucelený estetický systém.497 Jeho dílo 

um�lci v Praze bedliv� sledovali a �asto zde také vystavoval. Psali o n�m výtvarní kritici, 

v �ele s Karlem Teigem, který tvrdil, že jeho obrazy vycházejí ze sv�ta sn�, fantom�  

a nev�domí a tudíž se jeho tvorba nachází mezi skute�nem a neskute�nem. Šímovo um�ní 

dále klade do souvislosti s Bergsonovo filozofií, která byla u mezivále�né um�lecké 

generace oblíbená: „Takové obrazy, to� záznamy psychických fakt, hnutí a událostí, 

obrazy podsv�tní dramatiky, která nemá se slovem nic spole�ného: tyto linie a barvy 

zkreslují jen jisté rytmy vnit�ního života a jeho pulsace, jež jsou hlubší než naše konven�ní 

p�edstavy, obligátní myšlenky a pojmy a staletou morální civilizací vyklešt�né city, jsouce 

,živým a nekontrolovatelným zákonem každé osoby, zákonem její tísn� a vzrušení‘ 

(Bergson).“498 Psychický automatismus se stal p�ízna�ným jevem pro surrealismus. Teige 

dále definuje poetistický základ Šímovy tvorby, který se již odvrací od kubistických 

po�átk� a p�echází k �isté abstraktní malb�, která nepot�ebuje nám�tu, ale vytvá�í nové 

barevné harmonie: „Básniti barvou. Básniti slovy, hudbou, v�n�mi, tane�ními pohyby, 

básniti všemi silami života a tvo�ivými instinkty �lov�ka.“499 K tomuto vývojovému obratu 

dochází mimo jiné v reakci na zdokonalení techniky fotografie a kinematografie, kdy 

malí�i ztrácí možnost dokonaleji zachytit figuru, a proto se jejich zájem p�esouvá od 

                                                
495 ŠÍMA 1968, 28-29. 
496 ŠÍMA 1968, 30. 
497 ŠMEJKAL 1988, 40. 
498 TEIGE 1996, 308-309. 
499 TEIGE 1996, 311. 
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figurativního malí�ství k abstrakci vycházející ze sv�ta vnit�ních psychických d�j�. Podle 

Bergsona vlastní v�domí a duševní život jsou jistotou nejzákladn�jší a nejp�vodn�jší.  

K získání obrazu vlastního nitra je nutné „myšlenkové úsilí, p�ekonati sklony naší 

obraznosti, která utvá�ená vn�jším sv�tem je navyklá na chápání prostorové a visuální  

a tím zkresluje i naši p�edstavu vnit�ního d�ní. Uchopiti naše vnit�ní d�je v jejich p�vodní, 

nezkalené �istot�, dobrati se myšlenkovým úsilím bezprost�edních dat v�domí znamená 

vylou�iti všecky optické, kvantitativní a grafické symboly, které naše obraznost bezd��n� 

aplikuje i na naši vnit�ní zkušenost.“500 Od figurálního motivu p�echází na p�elomu 

dvacátých a t�icátých let k hlavnímu tématu krajiny. Zpo�átku byly majestátn� rozložité  

a hmotné, postupn� se stále více odleh�ovaly, až se staly vznášející esencí v nekone�ném 

abstraktním prostoru.501 Šímovy obrazy se v této dob� vyzna�ují ješt� dalším 

charakteristickým rysem, a to snahou o znakové �i symbolické vyjád�ení. Vejce a krystal 

jako symboly života a myšlenky, pratvary a zárodky organické a anorganické hmoty. 

Mlno502 je symbolem neviditelné energie, ženské torzo je elementárním destilátem 

ženství.503 František Šmejkal uvádí jako zlomový pro Šímovu tvorbu rok 1926, což p�i�ítá 

mimo jiné jeho p�átelství s francouzským spisovatelem a výtvarným kritikem Pierrem 

Jeanem Jouvem.504 V roce 1926 náhle nalezl sv�j vlastní sv�t básnických p�edstav  

a obrací se pro inspiraci do sv�ta d�j� vlastního nitra, odkud �erpal p�eludy ženských torz 

a tvá�í, barevné imaginární krajiny. V lét� 1927 dochází v Šímov� tvorb� k zásadnímu 

zlomu v orientaci. V této dob� rozpracovává dva velké ilustra�ní cykly, které „významn� 

ovlivní genezi jeho nového malí�ského stylu.“505 Sb�ratelské album Pa�íž vyšlo v nákladu 

120 výtisk� v nakladatelství Aventinum v roce 1927. V Rozpravách Aventina bylo toto 

vydání inzerováno: „Pa�íž, album dvaceti t�íbarevných lept� Josefa Šímy chystá 

Aventinum pro letošní podzim. Vyjdou ve sbírce Miscelanea privata ve stu �íslovaných 

výtisk�, desky po té budou zni�eny. Každý lept provázen bude básní francouzských 

básník� od Rimbauda až po dnešek - v p�ekladu Jaroslava Seiferta.“506 Tyto kolorované 

lepty jsou samy o sob� básn�mi. Celý cyklus charakterizoval Teige následovn�: „Chv�jivá 

                                                
500 �APEK 1939, 12. 
501 ŠMEJKAL 1996, 157. 
502 Obraz Mlno (1928) vychází z um�lcova zážitku, kdy jej na cest� v alpské krajin� p�epadla bou�ka a 
musel se schovat. Z úkrytu pozoroval krátké záblesky, v nichž bylo možné zahlédnout korunu stromu, 
kámen, který p�ipomínal n�jakou sochu, vodní hladinu. Obraz vznikl na základ� vzpomínky na tuto událost. 
Mlno znamená v obrozenské �eštin� elekt�inu, elektrický výboj. MUKA	OVSKÝ 1971, 427. 
503 ŠMEJKAL 1996, 158. 
504 ŠMEJKAL 1996, 141. 
505 ŠMEJKAL 1988, 94. 
506 Rozpravy Aventina, 1927, 2. ro�ník, �. 10, 119. 
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a neur�itá, letmá a t�kavá linie t�chto kouzelných skic sv�d�í o nadmíru vysp�lé malí�ské 

a kreslí�ské kultu�e […].“507 P�edmluvu napsal Philippe Soupault. Ru�n� kolorované lepty 

jsou velkého formátu (38 x 31 cm) a Šíma sám k nim vybíral krátké citace z d�l 

francouzských básník� a spisovatel�. Album Pa�íž tvo�í p�ímou ilustraci k francouzskému 

básnictví Rimbauda, Lautréamonta, Jarryho, Apollinaira, Jacoba, Cendrarse, Prousta, 

Jouva, Cocteaua, Soupaulta, Drieua la Rochelle, Aragona, Ribemont-Dessaignese, Tzary, 

Mineta, ovšem se svébytností unikátního um�leckého díla. Soubor básní vybral sám Šíma 

a na záv�r p�idal také jednu od Jaroslava Seiferta, který celý soubor p�ekládal. Šímovy 

ilustrace se k vybraným text�m vztahují jen voln� a n�kdy v�bec ne. Jsou to básnické 

evokace pa�ížské duchovní atmosféry, jejího citového a intelektuálního života, kombinují 

lidská t�la a tvá�e s fragmenty pa�ížských architektur. Mají charakter nesmírn� subtilních 

a sugestivních kreseb p�ízna�ných prolínáním transparentních znak�, zasazených do 

imaginárního prostoru, který se stává esencí pa�ížského genia loci a p�eludnou galerií 

skute�ných i vysn�ných obyvatel Pa�íže. Objevují se zde nové motivy, které se stanou 

p�edobrazem mnohých pozd�jších pláten. Úvodní lept �íslo 1 [49] p�ipomíná obraz Ml 

(Vejce, Rovnováha, MZ) z roku 1927 [50]. Evropa (1927) [51] je zrcadlovou variantou 

listu �íslo 13 s malou obm�nou v tom, že mužský profil byl nahrazen druhým ženským 

torzem. Na obraze Ve �ty�i hodiny odpoledne [52] nalezneme obdobné prvky ženských 

torz jako na listu �íslo 16 [53]. Již v letech 1927 – 1928 Šíma ve své tvorb� reflektuje 

vlivy surrealismu a pohybuje se na rozhraní surrealismu a poetismu. Jeho originální dílo 

se ovšem nedá jednozna�n� za�adit ani k jednomu sm�ru. Ve své tvorb� �eší stejnou 

dobovou problematiku, ale naprosto svébytnými um�leckými a výrazovými prost�edky, 

tudíž u n�j nikdy nedochází k naprostému ztotožn�ní se s ur�itým jedním sm�rem �i 

fenoménem. Nicmén� nep�estával �erpat mnohé podn�ty z poezie a své dílo s ní velmi 

propojil. V Pa�íži se prost�ednictvím Richarda Weinera seznámil s mladými 

francouzskými básníky Rogerem Gilbert-Lecomtem a René Daumalem, spolu se kterými 

v roce 1927 založili skupinu Le Grand Jeu, jejímž cílem a náplní byla vysoká hra se 

životem a o život.508 Le Grand Jeu se odvolávala na východiska tvorby básník� Williama 

Blakea, Gérarda de Nervala, Edgara Allana Poea, Arthura Rimbauda a Charlese 

Baudelaira. Jeho dílo se stále více odleh�uje, základem jeho obraz� se stává imaginární 

prostor, na jehož pozadí se odehrává hra symbol�, znak� a plujících torz. I p�es zcela 

konkrétní nám�t m�že být takovým p�íkladem i portrét Rogera Gilbert-Lecomta (1929) 
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[54]. V n�kolika Šímových portrétech tohoto typu se magické p�eludy tvá�í temn� slu�ují 

s okolním prostorem.           

 

P�estože Šíma žil v Pa�íži, jeho tvorba nebyla v Praze neznámá, díky tomu, že �asto 

obesílal svými díly pražské výstavy a uskute�n�ny byly také jeho samostatné výstavy. 

Jeho první soubornou výstavou byla v roce 1925 p�ehlídka v Topi�ov� salón�, která 

ukázala jeho dosavadní vývojovou retrospektivu. Další jeho pražskou výstavou byla 

v období od 19. b�ezna do 20. dubna roku 1928 expozice v Aventinské mansard�. Již 

v názvu bylo p�edesláno, že zde bude p�edstavena tvorba nových obraz� Josefa Šímy. 

Karel Teige si všímá prom�ny v jeho tvorb� v dob� t�chto n�kolika let. V úvodu katalogu 

Teige objas�uje tento p�elom a p�erod, když klade Šímovu tvorbu do souvislostí 

s moderními francouzskými básníky: „Obrazy Josefa Šímy zrodily se z týchž psychických 

stav� a konflikt�, z nichž vznikly básn� a romány G. Ribémonta-Dessaignese nebo 

Philippe Soupaulta.“509 Dále p�irovnává zde vystavený Ším�v olej Evropa z roku 1927, 

který byl v dob� konání výstavy v majetku hlavního organizátora a kurátora výstavní 

�innosti Aventinské mansardy Otakara Štorch-Mariena, ke stejnojmenné kapitole románu 

Le Negre Philippa Soupaulta. Evropa se stala barevným ekvivalentem slovního lyrického 

vyjád�ení.510 Z vystavených d�l jmenujme ješt� výše zmín�né Mlno zap�j�ené z majektu 

Jana Thona a Building [55] z majetku arch. Karla Honzíka, který obraz popisuje ve své 

knize Ze života avantgardy. Ve t�icátých letech je posledn� jmenovaný obraz znovu k 

vid�ní na významné mezinárodní výstav� Poesie 32, k jejímuž zorganizování také 

nemalou m�rou Šíma p�isp�l, jak je již zmín�no výše. Se sugestivním popisem obrazu se 

nám dochovalo také sv�dectví majitele obrazu arch. K. Honzíka o tom, jak obraz získal: 

„V polovin� dvacátých let mi v�noval obraz, který nesl symbolický název […]. Nazýval se 

Building. Za velkým ateliérovým oknem blankytné nebe – v oné šímovské bledé mod�i – 

s letícími oblaky. V pop�edí americké otá�ecí k�eslo s viditelnými fládry dubového d�eva. 

Na n�m sed�lo živoucí ženské torzo, nad dlažbou v šímovské tmavozelené barv�.“511  

 

 
                                                

509 Katalog výstavy nových obraz� Josefa Šímy. Aventinská mansarda. Praha 1928, nepag.  
510 Teige hledá zdroje t�chto obraz�, v nichž dominují antropomorfní tvary vznášejících se torz ženských t�l. 
„Záhadné, chimérické, bizarní a monstruosní tvary Šímových maleb jsou obrazy negativu života: snu, stejn� 
všední a každodenní, a stejn� nesrozumitelné a nadsmyslné jako je život snu. Obrazy Šímovy práv� tak jako 
básn� jeho vrstevník�, zrodily se tak jako kdysi sfingy, delfíni, kentau�i, and�lé, draci, 	áblové; jsou to 
produkty symbolizující a mythotvorné síly života snu a dramatu podv�domí.“ Katalog výstavy nových 
obraz� Josefa Šímy. Aventinská mansarda. Praha 1928, nepag.  
511 HONZÍK 1963, 130. 
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4.2 Rudolf Kremli�ka 
 

Dalším �eským um�lcem, v jehož tvorb� je možné nalézt ozvuky francouzského pojetí 

malby, je Rudolf Kremli�ka (1886 – 1932). Jeho dílo bychom mohli charakterizovat jako 

sensuální vitalistickou malbu zachovávající si novoklasicistní pojetí. Kremli�ka studoval  

v letech 1907 – 1910 na pražské Akademii u Hanuše Schwaigera. K vlastnímu osvojení 

moderního výrazu se zvolna a soustavn� dopracoval až kolem roku 1918. Tento sv�j 

tv�r�í boj lí�il následovn�: „Archaismus Schwaiger�v stával se mi z�eteln�jším. A první 

náraz nastal v Pa�íži, kamž jsem jel z Holandska v roce 1910. Ponejprv vid�l jsem 

Manety, Renoiry na vlastní o�i: zmatek m�j nyní byl dokonán. Drtivá síla, s kterou jsem se 

v Louvru v sále 19. století setkal pojednou tvá�í v tvá�, zni�ila dokonale všechny mé 

dosavadní jistoty. Byl jsem ochromen tak, že jsem nemohl pracovati - žil jsem od té doby 

v muzeích. M�j bezprost�ední pom�r k optickému jevu byl porušen. Když jsem se po roce 

navrátil dom�, za�al jsem tvrdohlav� tam, kde jsem byl vyrušen - zap�áhl jsem se do 

práce. Co mne nesmírn� trápilo, byl onen hrozný rozpor mezi vzhledem mých obraz�  

a obdivem, který jsem m�l pro Maneta, Renoira, Corota.“512 Poprvé se mu poda�ilo 

p�iblížit se k Edouardu Manetovi v obraze D�v�e v bílém živ�tku (1915), kde se již barva 

oprostila od t�žkých tón� a celý výjev se prosv�tlil. Navazoval na Maneta nejen 

uvoln�ním malí�ského rukopisu, ale i použitím prvku z�ervenání tvá�e dívky, který se 

objevuje práv� v Manetových dílech.513 Úsp�ch a osobní spokojenost s tímto obrazem mu 

p�edur�ila celoživotní zálibu a zam��ení se p�edevším na nám�ty toalet a zobrazování 

ženských postav �i portrét�. Dále si poznamenal v deníku, že nesmí být p�i malb� 

opomenuta ani kresba. Práv� Manetovy obrazy Hrá� na kytaru a Dáma s t�ešn�mi 

ukazují, jak lze dokonale slou�it kresbu s malbou.514 Od roku 1915 se také za�al stýkat 

s malí�i, se kterými po první sv�tové válce utvo�il skupinu Tvrdošíjných, jíž se stal jednou 

z hlavních osobností. Druhým Kremli�kovým zlomovým obrazem byla Odpo�ívající 

tane�nice (1916) [56] vystavená na první výstav� Tvrdošíjných, o níž Kremli�ka �íká: 

„[…] poda�ilo se mi odstraniti lokální tóny a vypracovati vše v jedné šedivé tónin� 

nuancované r�žovými a zelenavými tóny. Všechna pou�ení z Corota a Maneta, jež jsem 

studoval žhav� na svých cestách, byla v této práci.“515 Okolo roku 1917 ve své tvorb� 

zvažuje novoklasicismus, který se stal p�evládající tendencí v soudobém evropském 
                                                

512 SRP 2006b, 17. 
513 SRP 2006a, 114. 
514 SRP 2006b, 18. 
515 SRP 2006b, 26. 
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malí�ství. V kresbách z této doby, kam pat�í nap�íklad studie P�ed zrcadlem, se p�ibližuje 

zvlášt� k Ingresovi, ale vymezuje se také v��i Picassovu novoklasicistnímu pojetí. Naproti 

tomu jako protest proti prudérní m�š�ácké morálce vznikají malby živené pudovostí  

a smyslností. Tyto formy jsou modelovány z nitra, ze skrytých pudových instinkt�, 

vycházejících z hlubokého nev�domí. Již v roce 1918 Kremli�ka došel k princip�m 

imaginativní tvorby, kdy byl kv�li neshodám s modelkou nucen malovat zpam�ti  

a vycházet tak ze sv�ta p�edstav. Vytvo�il tak sv�j první zpam�ti namalovaný obraz Nana, 

který zobrazuje potuteln� se usmívající dívku, držící p�ed sebou modrý kosatec. 

V Malí�ských konfesích následn� Kremli�ka lí�í vznik tohoto díla: „[…] byl jsem p�inucen 

obrátiti se k vlastní fantasii. Pronásledovala mne vzpomínka na krásné pevné poprsí, 

sepnuté korzetem, i znepokojující úsm�v. Dlouho jsem váhal - zdálo se mi nemožností 

zachytiti zpam�ti tyto v�ci. […].“516 Spokojen s hotovým obrazem Kremli�ka pokra�uje: 

„[…] prsy pevné a kulaté, vyzývající ve své zahrocenosti, korzet p�iléhající pevn� –  

a p�echody tón� byly za�ízeny dle mohutnosti modelace. […] Obrazem Nany u�inil jsem 

krok do sv�ta p�edstav - do svého nejnitern�jšího sv�ta - za�al jsem zpam�ti kreslit 

žádostiv výsledku, pokusil jsem se vyvolati vjemy, které ve mn� z�staly p�i letmém 

pohledu, nebo dávné vzpomínky.“517 I když p�estal malovat podle modelu, má 

Kremli�kova tvorba stále silnou vazbu na skute�nost, protože vychází z reálných 

vzpomínek na vjemy a zážitky uložené v jeho mysli. Nanu dokon�il t�i dny p�ed výstavou 

Tvrdošíjných. Jeho �lenství ve skupin� Tvrdošíjných spadá do let 1918 – 1923  

a znamenalo vrchol jeho tv�r�ího života, kdy dosp�l k ustanovení svého širokého 

nám�tového a výrazového rejst�íku.518 P�estože nepodléhal p�ímému vlivu avantgardních 

sm�r�, stále se snažil o nalezení svébytného moderního výrazu a p�edevším sebe sama. 

Když byl požádán vytvo�it obálku ke knize Václava Nebeského Um�ní po impresionismu 

(1923), nevyhnul se kubistické zkušenosti. Vít�zslav Nezval tvrdí, že si se zadáním 

nev�d�l rady: „Po n�kolika neúsp�ších zhostil se Kremli�ka svého úkolu a nakreslil 

jakousi kubizující kompozici, v níž realistické prvky p�evládaly tou m�rou, že obálka 

dostala hybridní ráz.“519 V n�kterých figurálních obrazech žen koketoval s kubistickým 

mísením zobrazení z více pohled�, z en face a z profilu sou�asn� (D�v�e s prost�radlem, 

1926 [57]). V obraze Toaleta (1925) jsou �adra ženy z profilu i zep�edu sou�asn�, zatímco 

hlava je oto�ena o 90 stup��, což je nemožné z hlediska p�irozeného pohybu hlavy. Toto 

                                                
516 SRP 2006b, 31. 
517 SRP 2006b, 31-32. 
518 SRP 2006a, 167. 
519 Citováno podle SRP 2006a, 110. 
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výtvarné skládání, p�edevším gesto ženy, se m�že odvolávat k Picassovu slavnému obrazu 

T�i ženy z roku 1907.520 Avšak avantgarda mu z�stala po celý život cizí a ve své tvorb� 

neuplat�oval její zásady. V n�kterých svých postojích Kremli�ka navazoval také na 

Matissovy Malí�ovy poznámky sd�lené G. Apollinairem, které �asto cituje ve svým 

Malí�ských konfesích.521 Zaujala ho p�edevším p�edstav� o celku, kterou vyjad�uje v roce 

1915 následující výpov�dí: „[…] nikdy nezapomínat na celek: ne�init jednoho tahu bez 

myšlenky na celkové zbarvení obrazu […].“522 Na podzim roku 1924 krátce pobýval 

v Pa�íži. Jaromír Pe�irka v jeho tvorb� po návratu shledal výrazné vystup�ování 

smyslovosti. Pa�íž obohacovala jeho smyslové vnímání. P�ímo v Pa�íži vytvo�il kresby 

stojících žen (Nahota [58a], Francouzka [58b]), kde je tato tendence již z�ejmá.523 

Kremli�k�v talent byl zastaven vážným onemocn�ním, v roce 1932 mu již zbývaly 

poslední m�síce života. Um�lecká beseda mu uspo�ádala nejrozsáhlejší samostatnou 

soubornou výstavu, která se konala v Obecním dom� od 12. b�ezna do 24. dubna 1932.  

Na výstav� bylo k vid�ní na dv� st� padesát osm prací, které vybral sám Kremli�ka 

z období 1915 – 1931, které ve své tvorb� považoval za nejd�ležit�jší. Úvod výstavního 

katalogu napsal André Salmon, který se s Kremli�kou znal od roku 1930.524 Tento 

francouzský kritik si Kremli�ky velmi vážil a jeho dílo náležit� oce�oval. Dokonce ho 

�adil mezi um�lce pa�ížské školy, jejíž p�íslušnosti se sám Kremli�ka dobrovoln� vzdával, 

což Salmon zd�vod�oval jeho láskou k Praze, kde cht�l Kremli�ka z�stat. Salmon sám  

u p�íležitosti výstavy L’École de Paris navštívil Prahu, kterou velice obdivoval a teprve až 

po poznání �eské metropole a krás okolní krajiny pochopil východiska Kremli�kovy 

tvorby.525  

 

 

 

 

 

                                                
520 LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998b, 108.  
521 Malí�ské konfese (1924) jsou Kremli�kovy deníkové záznamy, které si po�izoval v letech 1912 – 1920 a 
ve kterých zachytil mnoho svých post�eh� o um�leckém tvo�ení a um�ní obecn�. Zapisoval si, co vid�l, jaké 
obrazy, nám�ty ho zaujaly atd. V roce 1924 je Ferdinand Peroutka souborn� shromáždil a vydal 
v P�ítomnosti. Následující rok také dopl�ovaly Kremli�kovu první monografii, která vyšla v Aventinu. SRP 
2006a, 110.    
522 SRP 2006a, 111-112.    
523 SRP 2006a, 205.    
524 SRP 2006b, 165. 
525 SRP 2006b, 166-170.   
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4.3 Adolf Hoffmeister 
 

V povále�ném období zasáhla �eské um�ní nová vlna kubismu. Byla to pozdní 

zjednodušená verze syntetického kubismu, která se objevila i v tvorb� Adolfa 

Hoffmeistera (1902 – 1973).526 V roce 1920 se stal zakládajícím �lenem skupiny „Dev�tsil 

[…] skupina mladých, která od roku 1923 nastoupila cestu purismu a poetismu. V malb� 

m�li všichni jednotný sklon k primitivismu, k poetickému naivismu (termín Václava 

Nebeského), n�kde až k lidovému symbolismu. Navazovali na Osmu a Tvrdošíjné, podle 

osobních sklon�. Wachsmannovi byl jist� vzorem Kubišta, nemluv� ani o Picassovi. P�ed 

obrázky Hoffmeisterovými a Havlí�kovými jste si vzpomn�li na celníka Rousseaua.“527 

K tvorb� Henriho Rousseaua se Hoffmeister poprvé p�ibližuje v uhlu Milenci  

(1918 – 1920), který vystavil na Jarní výstav� Krasoumné jednoty v Dom� um�lc� 

(Rudolfinum) v roce 1922. V letech 1921 – 1923 vytvo�il n�kolik obraz�, které upoutají 

svou naivistickou formou, snovým primitivismem s obdobnými rousseauovskými nám�ty 

hledáním ztraceného ráje v nedot�ené p�írod� exotických prales�. Jedná se nap�íklad  

o Kolumbovu lo	 (1921 – 1922), pozd�ji byl samotným autorem obraz ozna�ován jako 

Ráj.528 Ješt� více je ovšem vliv Henriho Rousseaua patrný ve srovnání Hoffmeisterova 

obrazu And�l nad vodami [59] s Rousseauovým Svoboda vyzývá um�lce k ú�asti na XXII. 

výstav� Nezávislých [60]. Tuto inspiraci dokládá Hoffmeister, když charakterizuje svou 

generaci, která byla „okouzena sociálním soucitem a ned�lním malí�stvím Henriho 

Rousseaua. Po válce žíznila po poezii a prostot�, po dalekých sv�tech a exotice p�írody. 

Civilizace, zt�lesn�ná válkou, byla nep�ítelem mládí.“529 Adolf Hoffmeister ovšem 

vynikal zejména svými karikaturami, ve kterých jedine�ným zp�sobem zachytil podoby 

mnoha p�edstavitel� �eské a sv�tové avantgardy, jmenujme nap�íklad Vít�zslava Nezvala, 

Karla Teigeho, Toyen a Štýrského, André Bretona, Louise Aragona, Tristana Tzaru, Maxe 

Ernsta, Salvadora Dalího. Své karikatury vystavoval v roce 1928 v Pa�íži a Bruselu.  

Do výstavních katalog� o n�m napsali stat� Philippe Soupault a Georges Ribemont-

Dessaignes. V roce 1934 organizuje i u nás v Mánesu Mezinárodní výstavu karikatur  

a humoru. Ve t�icátých letech p�ináší soustavn� zprávy z Pa�íže o aktuálním d�ní a všech 

um�leckých hnutích, zejména informuje o surrealismu. Podílel se také na uspo�ádání 

                                                
526 ŠMEJKAL 1996, 73-74. 
527 HONZÍK  1963, 17. 
528 SRP 2004, 33-34.  
529 SRP 2004, 38. 
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mezinárodní výstavy Poesie 32, kde vystavil n�kolik svých hravých a improvizovaných 

obraz� blízkých surrealismu. Pat�í sem P�íb�h na mo�i (1931) [61], Sen v hore�ce  

(1931 –1932), Noc (1932) a Hamlet (1931) [62], který byl v majetku Eduarda Kohouta, 

herce Národního divadla.530 Hoffmeister se sice nestal �lenem surrealistické skupiny, 

p�esto byl jejím úzkým spolupracovníkem a vyjednával nap�íklad s Bretonem o jeho cest� 

do Prahy nebo p�ispíval do surrealistických periodik. Od založení skupiny surrealist�  

u nás v roce 1934 zprost�edkovával kontakt mezi pražskými a pa�ížskými surrealisty. 

Spolup�ipravoval také surrealistický sborník Ani labu� ani L�na (1936). Pozd�ji se více 

v�nuje spíše politické karikatu�e, hlavn� v období poloviny t�icátých let, kdy se již k moci 

hlásí fašismus. Po okupaci emigroval do Francie. Tyto zážitky vylí�il v autobiografické 

knize Turistou proti své v�li, prvn� vydané v roce 1946.   

 

4.4 Surrealisté 
  

Surrealismus byl jedním z hlavních sm�r�, který ovládal evropskou um�leckou scénou 

t�icátých let. Vzr�stající zájem o tento sm�r m�žeme u nás sledovat již od konce 

dvacátých let. František Šmejkal jako hlavního p�edch�dce surrealismu z �eských um�lc� 

vyty�il Jana Zrzavého a jeho tvorbu klade do p�ímé souvislosti s tvorbou Giorgia de 

Chirica.531 Jeho díla Cukrá�ství Periklovo (1926) [63], Marathonští (1926) a Bílé kon� na 

b�ehu mo�e (1930) mohli �eští um�lci v Praze spat�it na výstav� L‘École de Paris v roce 

1931.532 Z �eských um�lc� v�noval pozornost surrealismu od roku 1928 Karel Teige. 

Zpo�átku je ovšem velmi kritický a vytýká surrealismu lineárnost a ilustrativnost. Pozd�ji 

vyzdvihuje oproti surrealismu artificialismus Štýrského a Toyen:„Artificielní obraz je 

bání v p�vodním �eckém smyslu slova poezie, poiésis, tj. svrchovaná a nezávislá 

tvorba.[…] artificielismus manifestuje také zárove� odlišení od malí�ství surrealistického, 

které je tak tuze poplatné Böcklinovi a expresionismu, neschopné zužíti on�ch 

neomezených možností, jež jsou odkazem kubismu […].“533 Zdroje surrealismu hledá 

Teige nejen p�ízna�n� v díle Jamese Ensora, Marca Chagalla, Giorgia de Chirica  

                                                
530 Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932, 11. 
531 ŠMEJKAL 1996, 56-66. 
532 Katalog výstavy L’École de Paris. Um�lecká beseda. Praha 1931, 45-46. V roce 1935 Um�lecká beseda 
uspo�ádala v Praze samostatnou výstavu nových prací Giorgia de Chirica. U p�íležitosti této výstavy také 
Chirico p�ijel 17. dubna 1935 do Prahy a uvedl zde p�ednášku o základních estetických principech své 
dosavadní tvorby. Byl zastoupen také na „mánesácké“ výstav� Poesie 32 díly Hlavy a Gladiáto�i a lev. 
Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932, 11. 
533 TEIGE 1996, 319, 321. 
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a Odilona Redona, ale jeho prvotní intuitivní ko�eny nalezl až u Hieronyma Bosche  

a flámských primitiv�.534 Teige �íká: „Surrealisté chápou um�ní jako bezprost�ední projev 

nev�domého života, jako zázra�nou nekontrolovatelnou a fantastickou hru obraz�, 

p�íbuznou halucinacím narkotickým a snovým; jejich poezie žije vírou ve vyšší reálnost 

jistých asocia�ních forem, dosud opomíjených, ve všemohoucnost snu, v samoz�ejmost  

a osvobodivou sílu hry.“535 Surrealismus vychází ze sv�ta poznávaného bezprost�ední 

intuicí, mimo principy kauzální, �asové a prostorové. Pojem intuice je zásadní pro již 

zmín�nou Bergsonovu filozofii, která byla u této um�lecké generace velmi oblíbená. 

Bergson intuici definuje jako snahu o zlomení jistých myšlenkových návyk�, které 

prostou setrva�ností p�enášíme z vn�jšího sv�ta do vnit�ního, aktivní a v�domou prací.536 

V�tšina surrealistických d�l v sob� skrývá �etné latentní významy, které je možné odhalit 

teprve dodate�nou interpretací pomocí psychoanalýzy Sigmunda Freuda a Carla Gustava 

Junga. Tato racionální interpretace iracionálních fantasijních p�edstav, které vznikaly 

procesem psychického automatismu, pomáhá osv�tlit mnohá temná a hluboko v nev�domí 

uložená tajemství psychického života. P�esv�d�ivým dokladem toho jsou n�které analýzy 

z knihy Spojité nádoby André Bretona a n�které interpretace vlastních d�l Salvadora 

Dalího.537  

 

Dev�tsil sice ve dvacátých letech navazoval kontakty se zahrani�ními um�lci a informoval 

o d�ní ve sv�t�, ale k p�ímému styku s pa�ížskými surrealisty zatím nedošlo. Jejich tvorba 

však byla reprodukována a diskutována mimo jiné v ReDu. Mezitím byl ve Francii v roce 

1924 vydán Manifest surrealismu André Bretona a v roce 1928 byla vydána další Bretona 

studie Surrealismus a malí�ství, kde již byl sm�r pln� specifikován a následn� rozvinut 

zejména v díle Maxe Ernsta, Joana Miróa, Ivese Tanguyho a Hanse Arpa. Toto d�ní u nás 

dev�tsilská generace sledovala a diskutovala, kritickou recenzi k Bretonov� knize 

Surrealismus a malí�ství napsal Karel Teige. Jako první z �eských um�lc� navázali p�ímý 

kontakt s André Bretonem básník Vít�zslav Nezval a režisér Jind�ich Honzl v roce 1933 

v Pa�íži. P�ímým d�sledkem bylo publikování Nezvalova otev�eného dopisu André 

Bretonovi v revue Surrealismus ve službách revoluce, kde Bretona mimo jiné vyzývá ke 

spolupráci. Až rok poté, tedy v roce 1934, se v Praze ustanovila Skupina surrealist� 
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v �SR v �ele s Nezvalem. P�edním �lenem se záhy stal Karel Teige. Skupina vydala 21. 

b�ezna 1934 leták Surrealismus v �SR, který obsahoval manifesta�ní prohlášení skupiny  

a dopis Bretonovi. Tímto oficiálním krokem byla zahájena vzájemná spolupráce 

pražských a pa�ížských surrealist�. Krom� Nezvala byly dalšími d�ležitými zakládajícími 

�leny Jind�ich Štýrský a Toyen, Jind�ich Honzl, Karel Teige a další. Od založení skupiny 

se rozvíjí mezi Prahou a Pa�íží �ilá korespondence. Do t�chto kontakt� se také v pozici 

zprost�edkovatel� zapojují um�lci �asto cestující do Pa�íže jako nap�íklad Adolf 

Hoffmeister �i Vincenc Makovský.  

 

V polovin� roku 1934 se za�alo uvažovat o uspo�ádání mezinárodní surrealistické výstavy 

v Mánesu. P�i této p�íležitosti byla také naplánována cesta André Bretona do Prahy, aby 

zde uskute�nil n�kolik p�ednášek. Mezinárodní ú�ast se nepoda�ilo zajistit, zvlášt� 

z finan�ních d�vod�, a tak byla v roce 1935 uspo�ádána alespo� první výstava skupiny 

surrealist� v �SR.538 Uskute�nila se pod oficiální záštitou SVU Mánes od 15. ledna do 3. 

února 1935 a p�edstavila tvorbu Jind�icha Štýrského, Toyen a socha�e Vincence 

Makovského. Pro titulní stránku katalogu expozice byla vybrána koláž Jind�icha 

Štýrského z cyklu St�hovací kabinet (1934) [64]. Toyen vystavovala všechny t�i verze 

obrazu Hlas lesa (kat. no.184-186), které realizovala v roce 1934. Je to zlomové dílo v její 

tvorb�. Nejv�tší z t�chto t�í verzí darovala Paulu Éluardovi a dnes se tento obraz nachází 

v Musée d’Art et d’Histoire v Saint-Denis.539 Zbylé dv� verze jsou dnes v �eských 

sbírkách. Jedna z nich, která p�vodn� pat�ila Vít�zslavu Nezvalovi, se dnes nachází ve 

sbírkách Moravské galerie v Brn�. Nejmenší verze je vystavena ve Veletržním paláci  

v rámci stálé expozice Národní galerii v Praze. Štýrský vystavil sv�j cyklus Ko�eny z roku 

1934 (kat. no. 14-22). Nezval o nich soudil, že jsou zhmotn�ním Bretonových slov  

o k�e�ovité kráse a obrazovou metaforou milostného aktu.540 Nezval tvrdí: „Nikde se 

neprozradila ú�ast iluse na vznik nadreality nápadn�jším zp�sobem, jak je tomu v cyklu 

obraz� Štýrského, jež nesou název Ko�eny. P�ipouští-li zp�sob, jímž jsou namalovány, 

p�edstavu, že by mohly být nahraženy skute�nými ko�eny, umíst�nými v osv�tlení, které by 

mohlo nahraditi jednou sv�tlo �ervánk�, jindy m�sí�ní svit, svádí-li k tomu, dát se 

nahraditi objektem a jsou-li tedy zástupkami objekt� a tudíž jakýmisi halucinacemi-

                                                
538 Katalog první výstavy skupiny surrealist� v �SR. SVU Mánes. Praha 1935, 1.  
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objekty, je veškeren jejich obsah v ilusi, kterou podn�cují, v ilusi, která má tak�ka vždy 

vysoce dráždivý erotický smysl.“541 Dále zde byly vystaveny Štýrského koláže z cyklu 

St�hovací kabinet (kat. no. 28-93). Koláže zajímavým zp�sobem odkazují jak 

k psychoanalýze, tak k tvarové psychologii. Ve výstavním katalogu jsou následujícím 

heslem inzerovány knihy zakladatel� surrealismu: „Kdo chce rozum�t surrealismu musí 

znát jeho st�žejní dílo Spojité nádoby André Bretona. V p�ekladu Vít�zslava Nezvala  

a Jind�icha Honzla vydalo nakladatelství SVU Mánes v Praze II/250. Brož. K� 16,-, váz. 

K�. 28,-.“542 Dále je zde inzerován také surrealistický román Vít�zslava Nezvala Monaco 

slovy: „P�es složitou techniku literární, jíž je román napsán, bude �ten s velikým nap�tím 

všemi, kdož jsou unaveni nejen pr�hledností a nudou nebo archaismem tzv. román� 

d�jových, nýbrž i neut�šenou rovinou dat a údaj�, které u�inily z tolika román� 

feuilletony.“543 Oba inzeráty sv�d�í o velké zanícenosti všech zú�astn�ní pro toto hnutí  

a jeho filozofii. Karel Teige uve�ejnil v katalogu sta� Surrealismus není um�leckou 

školou, kde podává výklad nového sm�ru: „Díla, která vytvá�í surrealismus, nemohou 

býti beze zbytku za�azena ani do oboru um�ní, ani do oboru v�dy. […] Nelze p�ipustiti, 

aby surrealismus a jeho aktivita byly chápány jen jako nový aspekt avantgardního um�ní, 

nelze p�ipustit, aby surrealismus byl omezován na oblast um�ní, jejíž hranice ostatn� byly 

avantgardními básníky a malí�i posledních desetiletích rozší�eny tém�� do bezmezna  

a namnoze úpln� smazány.“544 Snahou surrealismu je podle Teigeho reáln� analyzovat, 

rozpitvat a poznat myšlení takové, jaké ve skute�nosti je, a pochopit všechnu složitost 

vztah� bytí a myšlení. Na výstav� jsou zastoupeny cykly montáží rytin, fotografií  

a barvotisk�, které „úto�í na diváka jako surrealistická revolu�ní kritika a jsou 

charakteristické svou zb�silostí. Ostatn� i obrazy, sochy a fotografie této výstavy mají do 

sebe cosi zb�silého. Jsou to poetické obrazy, které unikají kritickému hodnocení, 

založenému na dosavadních akademických a idealistických estetikách.“545 Všechny 

Štýrského vystavené obrazy byly z roku 1934, v jednom z nich, v díle �erchov slu�uje 

jednotlivé podv�dom� inspirované motivy ve zdánliv� nesourodý celek, který je však 

p�esn� geometricky rozvržen a jednotlivé motivy jsou rozmíst�ny podle p�esného plánu. 

Toto plátno bylo v šedesátých letech p�i letecké katastrof� zni�eno.546 Toyen dále 
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vystavila sérii obraz� se skrytým libidózním podtextem. Do této skupiny d�l pat�í 

nap�íklad Larva nebo P�ezimování.   

 

U p�íležitosti surrealistické výstavy p�ijíždí dne 27. b�ezna 1935 do Prahy André Breton 

se svou ženou Jacqueline a Paulem Éluardem, v doprovodu Josefa Šímy,547 p�edevším za 

ú�elem uspo�ádání n�kolika p�ednášek. Breton v Praze uskute�nil celkem t�i p�ednášky. 

P�ísp�vek Surrealistická situace objektu - Situace surrealistického objektu byl p�ednesen 

29. b�ezna 1935 v SVU Mánes p�ed více než sedmi set poslucha�i a po té byl reprízován 

v Brn�.548 Další p�ednáškový ve�er na téma Politické stanovisko dnešního um�ní 

zorganizovala Levá Fronta a na Univerzit� Karlov� Breton vedl p�ednášku Co je 

surrealismus?, která byla v roce 1937 vydána knižn�.549 Spolu s Éluardem poskytovali 

rozhovory noviná��m a rozhlasu. Také se rozhodli spolu s pražskou surrealistickou 

skupinou vydat 9. dubna 1935 v �eském i francouzském jazyce První mezinárodní bulletin 

surrealismu (I. Bulletin international du surréalisme). Tato návšt�va Prahy byla pro 

d�jiny mezivále�ného surrealismu významnou událostí. K rozší�ování surrealismu 

p�ispívalo také vydávání surrealistických knih v �eském, v�tšinou Nezvalov�, p�ekladu. 

V krátkém sledu to byly tyto: Bretonovy Spojité nádoby s obálkou od Toyen (1934), 

Nadja s obálkou J. Šímy (1935), Co je surrealismus? s obálkou od K. Teigeho (1937)  

a Vzduch vody. Dále to byla Éluardova Ve�ejná r�že s kolážemi J. Štýrského (1936). 

Naproti tomu ve Francii vyšla Nezvalova Antilyrika v p�ekladu P. Éluarda. V roce 1936 

vyšla �ada teoretických text� p�edstavitel� pa�ížské surrealistické skupiny, které byly 

shrnuty ve sborníku Surrealismus, redigovaným Nezvalem. Tato publikace obsahovala  

i mnoho jejich básní a reprodukce jejich d�l.  

 

4.5 Štýrský, Toyen a artificialismus 
 

Artificialismus se rodil z poetistické estetiky a sou�asné moderní francouzské poezie. 

Artificialismus vznikl jako samostatný sm�r na pomezí surrealismu a geometrické 

abstrakce a p�edznamenal informelní malbu konce �ty�icátých let. Spole�ným rysem bylo 
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Dijon 1997, 263. 
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svobodné zacházení s barvou a nevázanost nám�ty, které jsou bez p�ímých odkaz� 

k vn�jšímu sv�tu. Štýrský a Toyen se seznámili v roce 1922 na Kor�ule a následujícího 

roku se spole�n� ú�astnili výstavy Bazar moderního um�ní v Dom� um�lc� (Rudolfinum). 

V roce 1925 p�ijížd�jí do Pa�íže, kde um�leckému d�ní dominovalo mezinárodní 

seskupení Abstraction-Création. Smysl jejich um�ní byl zam��en na subjektivní sv�t 

niterných p�edstav, pocit� a vjem� a vn�jší realitu p�etvá�eli do forem naprosto 

nepodobných p�vodním impuls�m. František Šmejkal si všíml pozoruhodné souvislosti 

tvorby Jind�icha Štýrského s Paulem Klee. Tento fakt p�edkládá na základ� následujícího 

Štýrského výroku: „Dívat se, znamená také být do jisté míry slepcem, nebo� jsou krajiny 

viditelné a neviditelné.“550 A Šmejkal pokra�uje: „Zjevovat tyto neviditelné krajiny, 

rozprostírající se za vn�jší podobou v�cí a v p�eludných oblastech imaginace a sn�ní,  

a nebo -  jak by �ekl Klee - ,�initi viditelným‘, to je hlavním smyslem a náplní 

artificialismu.“551 U Štýrského obrazu Povode� [65] z roku 1927 se m�žeme také setkat 

s prvky tvorby Paula Klee, a to evokací skrytých p�írodních jev�. Je zde navozováno 

neiluzivními prost�edky proud�ní, usazování, naplavování.552 Artificialismus je dále 

charakterizován zvykem dávat hotovým obraz�m dodate�n� názvy podle básní, v p�ípad� 

Štýrského a Toyen šlo zvlášt� o spojení s poezií Vít�zslava Nezvala. Vazby mezi básn�mi 

Vít�zslava Nezvala a názvy obraz� Štýrského a Toyen pomáhají navodit p�íslušnou 

emocionální polohu, p�ípadn� umoc�ují iracionální fantazijní p�edstavy. U p�íležitosti své 

první pa�ížské výstavy v Galerii d’Art Contemporain v roce 1926 definovali Štýrský  

a Toyen ve výstavním propaga�ním materiálu artificialismus jako nový styl.553 Text 

katalogu napsal Philippe Soupault, který byl v Praze dob�e známý a také jak je již výše 

zmín�no Prahu navštívil v roce 1927 spolu se spisovatelem Léonem Pierrem Quintem  

a p�isp�l zde svou p�ednáškou. V kv�tnu 1927 spolu Štýrský a Toyen vydali manifest 

artificialismu v revue ReD a na ja�e 1928 p�ijeli do Prahy, aby uspo�ádali výstavu 

v Aventinské mansard�, na kterou p�ivezli v�tšinu svých artificialistických d�l 

vytvo�ených v Pa�íži, které dosud �eští diváci mohli spat�it jen z reprodukcí. Výstavu 

zahájil Štýrský svým proslovem Básník a text katalogu napsal Karel Teige.  

 

V letech 1928 – 1929 píše Štýrský životopisnou knihu o Arthuru Rimbaudovi, pod jehož 

vlivem dokázal objevovat zázra�né v nejvšedn�jších v�cech. V roce 1929 také vyšel jeho 
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�lánek Rimbaud a jeho doba, kde oslavuje Rimbauda jako zakladatele moderní poezie: 

„Rimbaudovou poezií, nikoli Baudelairovou, jak se všeobecn� soudí, vzniká moderní 

poesie, jejíž vývoj jde p�e Lautréamonta, Mallarméa, Apollinairea, Tzaru až 

k surrealist�m.“554 S jiným francouzským básníkem Gérardem de Nervalem ho spojoval 

zájem o sen. Z další literární �innosti J. Štýrského m�žeme zmínit knihu o markýzi de 

Sade Obyvatel Bastilly.  
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Záv�r 
 

Prvotním zám�rem p�edkládané práce bylo p�edstavit a zpracovat výstavy francouzského 

um�ní, které se konaly v mezivále�né dob� v Praze, a to zejména z hlediska reakcí 

�eských um�lc� na n�. T�chto výstav se v letech 1918 – 1938 uskute�nilo v Praze více než 

padesát. Na každé výstav� bylo v pr�m�ru prezentováno sto padesát d�l od p�ibližn� 

t�iceti um�lc�. Jedná se tedy celkem o p�ibližn� �ty�i tisíce p�t set p�edstavených d�l 

francouzského um�ní. Zám�rem bylo dohledat v této široké škále konkrétní p�íklady 

um�leckých d�l, kdy se �eští um�lci pod dojmem vid�ných obraz� �i soch nechali alespo� 

voln� nám�tov�, kompozi�n� �i výrazov� inspirovat.  

 

Základním pramenem pro tento úkol se staly dobové výstavní katalogy, avšak v pr�b�hu 

bádání se ukázalo, že �asto není s jistotou možné dopátrat, která díla zde byla vystavena. 

Mnohé z d�l byly na francouzských výstavách prezentovány pouze pod názvy obraz, 

zátiší, figura, kompozice na jejichž základ� bez bližších údaj� (datace, rozm�ry, technika, 

provenience �i reprodukce) nelze jednotlivá díla spolehliv� ztotožnit. N�která vystavená 

díla se p�esto odhalit poda�ilo, ovšem jedná se v�tšinou o díla notoricky známá, která byla 

u p�íležitosti konajících se výstav �asto reprodukována, nap�íklad v dobových 

periodikách. Spíše výjime�n� se nacházely reprodukce i v katalozích výstav. Na základ� 

t�chto skute�ností se ukázalo, že je tém�� nemožné dohledat totožnost všech um�leckých 

d�l francouzské provenience, která zde v této dob� byla prezentována v celkovém po�tu 

p�es 4000 kus�! P�esto jsem se vždy snažila zjistit o vystavených dílech co nejvíce 

informací, na jejichž základ� by pak bylo možné dohledat jejich reprodukce a následn� je 

interpretovat v souvislostech �eského um�ní.  

 

Stejnou pozornost si ovšem zaslouží širší okolnosti vzniku a p�íprav výstav, reakce, které 

výstavy vyvolávaly v dobovém tisku v souvislostech soudobého um�leckého vývoje 

stejn� jako osobnosti, které stály u jejich zrodu. To všechno tvo�ilo sou�ást proudu, který 

siln� ovliv�oval vývoj a podobu �eského výtvarného um�ní ve zde sledovaném období 

mezi dv�ma sv�tovými válkami. P�ijímání Francie jako kulturního vzoru se v �eském 

prost�edí datuje již od poloviny 19. století, kdy �eští malí�i (J. �ermák, S. H. Pinkas,  

K. Purkyn�) podnikají �ast�jší cesty do Francie. Skrze p�edvále�né francouzské výstavy 

SVU Mánes k nám pronikal nejprve impresionismus, pozd�ji fauvismus a kubismus.  
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Po první sv�tové válce se na sledovaných pražských výstavách za�ínal prosazovat 

novoklasicismus a neofauvismus, sm�ry oslavující život a zd�raz�ující euforii z konce 

války.    

 

�eské um�ní bylo ve t�icátých letech názorov� velmi rozt�íšt�né. Vedle sebe tu existovaly 

ustálené a moderní tendence. Do první skupiny pat�í p�edevším povále�ná obliba 

novoklasicimu (R. Kremli�ka, O. Kubín, J. Zrzavý, A. Justitz, A. Dunoyer de Segonzac), 

primitivismu (A. Hoffmeister, H. Rousseau, F. Muzika), neofauvismu (G. Kars).  

Ve druhé skupin� p�evládal zpo�átku kubismus (E. Filla, A. Justitz, J. Král, F. Muzika,  

A. Wachsman, F. Vobecký), expresionismus (J. �apek, F. Foltýn, A. Diviš, B. Feigl,  

M. Kopf), poetismus (K. Teige), purismus, konstruktivismus, surrealismus (V. Makovský,  

J. Štýrský, Toyen).  

 

Ukazuje se, že nejd�ležit�jší události se mnohdy zorganizovaly na základ� vize 

výjime�ných jednotlivc�. Jedním z nich byl nap�íklad historik um�ní Václav Nebeský, 

velmi d�ležitá postava �esko-francouzské kulturní vým�ny v mezivále�né dob�. Dalším 

takovým zaníceným organizátorem byl nakladatel Otakar Štorch-Marien, díky jeho 

�innosti byla v Praze nap�íklad poprvé vystavena mnohá surrealistická díla. Jednalo se 

nap�íklad o v�bec první pražskou výstavu Jind�icha Štýrského a Toyen, která byla 

uspo�ádána v Aventinské mansard� v roce 1928 a na kterou p�ivezli p�ímo z Pa�íže svá 

díla, jež byla u nás do té doby známá jen z reprodukcí. D�ležitými �initeli byli také další 

p�edstavitelé kulturního i politického a spole�enského života. Byl to nap�íklad soukromý 

galerista Hugo Feigl, který je spjatý hned se dv�ma prvorepublikovými galeriemi, dále to 

byl diplomat Št�pán Osuský, který mnohé �eské um�lce žijící v Pa�iži podporoval a mimo 

jiné p�ispíval k realizacím výstav zap�j�kami ze své um�lecké sbírky. Z �eských um�lc�, 

kte�í tvo�ili pravidelnou spojinici mezi Pa�íží a Prahou, to byl zejména Josef Šíma, ale  

i Georges Kars. Georges Kars je významným um�lcem, jehož dílo, ve kterém osobitým 

zp�sobem reflektoval podn�ty z pa�ížské školy, si zaslouží více pozornosti. Dosud chybí 

jeho zásadní monografie �i katalog díla.  

 

Francouzské um�ní m�lo v �eském prost�edí již historicky velký význam, který - také 

díky politickému vývoji po roce 1918 - v dob� první republiky ješt� zesílil. Znovu se 

ukazuje, jak d�ležitý je p�ímý kontakt s díly prost�ednictvím výstav. Není tedy náhodné, 

že rozmach výstavní prezentace francouzského um�ní v prvorepublikové Praze zap�í�inil 
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kulminaci jeho vlivu na �eské um�ní. N�které z výstav, zde po�ádaných, byly natolik 

reprezentativní a závažné, že dosáhly �i p�esáhly i rozsah a význam výstav francouzského 

um�ní té doby, po�ádaných ve Francii. Týká se to p�edevším výstavy Poesie 32, která byla 

zcela výjime�ným mezinárodním projektem, který u nás vedl k rozvoji surrealimu, jenž se 

stal jednou z dominantních tendencí �eského um�ní t�icátých let. S p�isp�ním této výstavy 

surrealismus u nás nabyl takového rozsahu, jaký jinde ve sv�t�, s výjimkou Francie, nemá 

obdoby.   

 

Vzhledem k tomu, že dobová obrazová dokumentace této výstavy byla, stejn� jako  

u mnoha dalších, zcela nedosta�ující, bylo by jist� p�ínosným po�inem p�istoupit 

k rekonstrukci výstavy Poesie 32 a mít tak možnost ji znovu zdokumentovat a zachovat 

tak, i když vlastn� ex post, její obrazovou podobu. Stejný postup se nabízí i v p�ípad� 

n�kterých dalších významných výstav mezivále�ného období, nap�. výstavy 

�eskoslovenské avantgardy z roku 1937. Tento postup by také umožnil p�ím�jší srovnání  

a vysledování dalšího vývoje vlivu francouzského um�ní na �eské, a to i v sou�asné dob�. 
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ŠÍMA 1926   Josef ŠÍMA: Kaleidoskop. In: Rozpravy Aventina, 1926, 1. ro�ník, 97-99 

 

ŠÍMA 1933 – 1934   Josef ŠÍMA: Sborník Život se m�ní v um�leckou revue. In: Život, 

1933 – 1934, XII. svazek, 20   

 

ŠTECH 1932  Václav Vilém ŠTECH: Poesie 32. Výstava v budov� Mánesa. In: �eské 

slovo, 6. listopad 1932   

 

ŠTENC 1930  Jan ŠTENC (ed.): Um�ní. Sborník pro �eskou výtvarnou práci. Praha 

1930 

 

ŠTENC 1940  Jan ŠTENC (ed.): Um�ní. Sborník pro �eskoslovenskou výtvarnou práci. 

Praha 1940  

 

ŠTENC 1941  Jan ŠTENC (ed.): Um�ní. Sborník pro �eskoslovenskou výtvarnou práci. 

Praha 1941  

 

ŠTORCH-MARIEN 1925  Otakar ŠTORCH-MARIEN: K�estní peníz 

novému listu. In: Rozpravy Aventina, 1925, 1. ro�ník, �. 1, 1 
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ŠTORCH-MARIEN 1926  Otakar ŠTORCH-MARIEN: Plastiky Edgara Degase. In: 

Rozpravy Aventina, 1926, 1. ro�ník, �. 8, 107 

 

ŠTÝRSKÝ 1929   Jind�ich ŠTÝRSKÝ: Rimbaud a jeho doba. In: Panorama VII, 1929, 

279-283 

 

URZIDIL 1935  Johannes URZIDIL: Bernhard Reder. In: Forum, 1935, 5, Nr. 10, 291-

292 

 

URZIDIL 1937  Johannes URZIDIL: Souborná výstava malí�e Georges Karse (1906 –

1936). In: Forum, 1937, 7, Nr. 1, 21 

 

VILDRAC 1925  Charles VILDRAC: Henry de Waroquier. In: Život, 1925, V. svazek, 

81-85   

 

V. O.  1933 – 1934   V. O.: Kolem Seurata. In: Život, 1933 – 1934, XII. svazek, 132 

 

VOLAVKA 1932  Vojt�ch VOLAVKA: Surrealismus a Poesie 32. In: Demokratický 

st�ed, 25. listopadu 1932 

   

VOLAVKA 1940  Vojt�ch VOLAVKA: Galerie Um�lecké besedy. In: ŠTENC 1940, 

123-138 

 

VOLLARD 1923 – 1924  Ambroise VOLLARD: Impresionistické teorie. In: Volné 

sm�ry, 1923 – 1924, 22. ro�ník, 130-148 

 

Z um�leckých kritik J. K. Huysmanse. In: Volné sm�ry, 1900, 4. ro�ník, 13-15 

 

Z um�leckých kritik J. K. Huysmanse. II. Degas. In: Volné sm�ry, 1900, 4. ro�ník, 98-105 

 

Z um�leckých kritik J. K. Huysmanse. III. Vlastenetcví v um�ní. In: Volné sm�ry, 1900, 

4. ro�ník, 138-143 
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Archiválie 

Archiv NG, fond Kars G., dopis Emila Filly Georgesi Karsovi, duben 1936, AA 2855 

PNP, Literární archiv, fond Zdenka Braunerová, korespondence Auguste Rodin Zdence 

Braunerové, 2 dopisy z roku 1902, �. inv. 1106-1107, �. p�ír. 60/80 

PNP, Literární archiv, fond Zdenka Braunerová, korespondence Camille Mauclair Zdence 

Braunerové, 2 dopisy, 1 dopisnice z let 1906 – 1907, 1 dopis a 3 navštívenky s textem b. 

d., �. inv. 807 – 813, �. p�ír. 60/80 

PNP, Literární archiv, fond Zdenka Braunerová, korespondence Paul Claudel Zdence 

Braunerové, 30 dopis�, 2 dopisnice, 1 zálepka a 6 pohlednic z let 1909 – 1934, 1 dopis a 1 

navštívenka b.d., p�iloženy 2 ks výst�ižk� k 60. narozeninám P. C. (1928), �. inv. 112-153, 

�. p�ír. 60/80 

Archiv hl. m�sta Prahy, fond SVU Mánes, karton 69, sign. 4.1., CLXIX. Poesie 32, 

p�ihlašovací listiny ú�astník� výstavy, korespondence organizátor�, seznamy pozvaných 

na vernisáž, výkazy o prodeji d�l, strojopisné seznamy d�l 

 

Dobové katalogy výstav 

Francouzský institut v Praze 

Katalog výstavy L’Algérie et les Artistes Français Contemporains. Francouzský institut 

v Praze. Praha 1930 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 13) 

Katalog výstavy Francie v obrazech �eských malí��. Francouzský institut v Praze. Praha 

1931 (Knihovna UPM, sign. XXII C 4679, �. 3) 

Katalog výstavy Maurice Mendjizky. Francouzský institut v Praze. Praha 1932 (Knihovna 

UPM, sign. KC 4439) 

Katalog výstavy Karel �erný. Obrazy z Francie. Francouzský institut v Praze. Praha 1932 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4679, �. 9) 

Katalog výstavy obraz� a soch Ondine Magnard Vlachové a Jana B. K. Vlacha. 

Francouzský institut v Praze. Praha 1933 (Knihovna UPM, sign. XXII C 4679, inv. �ís. 

352/1956) 

Katalog výstavy Suzanne Tourte. Francouzský institut v Praze. Praha 1935 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 20) 

Katalog výstavy francouzské grafiky, kreseb a plastik. Spole�nost p�átel Francouzského 

institutu v Praze a Sdružení �eských um�lc� grafik� Hollar. Praha 1935 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 5370/2, �. 24) 
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Katalog výstavy francouzského moderního socha�ství. Association Française d’Expansion 

et d’Échanges Artistiques. Praha 1935 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 24a) 

Katalog výstavy Les Artistes Musicalistes. Francouzský institut v Praze. Praha 1935 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 5369/1 �.12) 

Katalog výstavy výtvarné um�lkyn� Francie. Sdružení p�átel ústavu Arnošta Denise 

v Praze, Spolek Femmes Artistes Modernes v Pa�íži a Kruh výtvarných um�lky� v Praze. 

Praha 1937 (Knihovna UPM, sign. XXII D 4303/1, �. 17) 

Programy institutu 

Institut Français de Prague. Réglement et Programme semestre d’hiver. Prague 1922-3 

Institut Français de Prague. Réglement et Programme semestre d’été. Prague 1923  

Institut Français de Prague. Réglement et Programme semestre d’hiver. Prague 1924-5 

Institut Français de Prague. Réglement et Programme semestre d’été. Prague 1925-6 

 

Aventinská mansarda 

Katalog výstavy nových obraz� Josefa Šímy. Aventinská mansarda. Praha 1928 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4680, �. 2a) 

Katalog výstavy Rudolfa Kremli�ky. Aventinská mansarda. Praha 1928 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4680, �. 3) 

Katalog artificiální výstavy Štýrského a Toyen. Aventinská mansarda. Praha 1928 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4680, �. 4) 

Katalog výstavy Adolfa Hoffmeistera Podoby. Aventinská mansarda. Praha 1929 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4680, �. 5) 

Katalog výstavy nových kreseb, akvarel�, pastel� a kvaš� Josefa Šímy. Aventinská 

mansarda. Praha 1929 (Knihovna UPM, sign. XXII C 4680, �. 6) 

Katalog výstavy Františka Muziky. Aventinská mansarda. Praha 1930 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4680, �. 7) 

Katalog výstavy Štýrského a Toyen. Aventinská mansarda. Praha 1930 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4680, �. 8a) 

 

Galerie Evropa 

Galerie Evropa. Zakládající informa�ní leták. (Knihovna UPM, sign. XXII C 5657/1, �. 

14b) 

Katalog výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie Evropa. Praha 

1931 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 14) 
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Katalog výstavy Fauvismus. Expresionismus. Primitivismus. Galerie Evropa. Praha 1931 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 1a) 

Katalog výstavy Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 

1931 (Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1) 

 

Galerie Hugo Feigla 

Katalog výstavy soudobých francouzských akvarel�. Galerie Hugo Feigla. Praha 1931 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 2) 

Katalog výstavy Georges Kars (Praha-Pa�íž). Galerie Hugo Feigla. Praha 1931 (Knihovna 

UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 3) 

Katalog výstavy Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty. Galerie Hugo 

Feigla. Praha 1931 (Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 4) 

Katalog výstavy Mist�i barbizonští. Galerie Hugo Feigla. Praha 1933 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 5370/2, �. 21)    

Katalog výstavy Georges Kars (Pa�íž). Výlet do Špan�lska 1933. Galerie Hugo Feigla. 

Praha 1934 (Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 19) 

Katalog výstavy Mary Duras (Praha). Galerie Hugo Feigla. Praha 1934 (Knihovna UPM, 

sign. XXII D 4309/1, �. 22) 

Katalog výstavy Marca Chagalla (Pa�íž). Olejomalby a kvaše. Galerie Hugo Feigla. Praha 

1934 (Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 24) 

Katalog výstavy Georgij Papazoff (Pa�íž). Olejomalby. Galerie Hugo Feigla. Praha 1935 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/1, �. 28) 

Katalog výstavy 100 let francouzské kresby. Galerie Hugo Feigla. Praha 1936 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 25) 

Katalog výstavy Soudobí francouzští krajiná�i. Galerie Hugo Feigla. Praha 1938 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 4309/2, �. 13) 

 

SVU Mánes 

Katalog výstavy d�l socha�e Augusta Rodina v Praze. SVU Mánes. Praha 1902 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 4363/1, �. 4) 

Katalog výstavy Moderní francouzské um�ní. SVU Mánes. Praha 1902 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4363/1, �. 5a) 

Katalog výstavy Francouzská grafika. SVU Mánes. Praha 1902 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 4363/1, �. 6) 
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Katalog výstavy Edvard Munch. SVU Mánes. Praha 1905 (Knihovna UPM, XXII C 

4363/1, �. 15) 

Katalog výstavy Henri Le Sidaner a Louis Dejean. SVU Mánes. Praha 1907 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 4363/2, �. 4) 

Katalog výstavy Francouzští impressionisté. SVU Mánes. Praha 1907 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4363/2, �. 5) 

Katalog výstavy Auguste Rodin. Kresby. SVU Mánes. Praha 1908 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 4363/2, �. 27) 

Katalog výstavy Malí� Émile Bernard. SVU Mánes. Praha 1909 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 5370/1, �. 9) 

Katalog výstavy d�l socha�e Emila A. Bourdella. SVU Mánes. Praha 1909 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 4363/2, �. 10a) 

Katalog výstavy Les Indépendants. SVU Mánes. Praha 1910 (Knihovna UPM, sign. XXII 

C 5370/1) 

Katalog výstavy sbírky fotografií E. Drueta z Pa�íže. SVU Mánes. Praha 1911 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 4363/3, �. 3a)  

Katalog výstavy Moderní um�ní. SVU Mánes. Praha 1914 (Knihovna UPM, sign. XXII C 

4363/3, �. 12) 

Katalog výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921. SVU Mánes. Praha 1922 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/4)  

Katalog výstavy francouzského um�ní XIX. a XX. století. SVU Mánes. Praha 1923 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/4, �. 13)  

Katalog výstavy Francouzští mist�i. SVU Mánes. Praha 1923 (Knihovna UPM, sign. XXII 

C 5370/2)  

Katalog výstavy Juan Gris. SVU Mánes. Praha 1924 (Knihovna UPM, sign. XXII C 

4363/4, �. 18)  

Katalog výstavy francouzské plastiky a grafiky. SVU Mánes. Praha 1924 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 7) 

Katalog výstavy grafika mistr� barbizonské školy. SVU Mánes. Praha 1924 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 6) 

Katalog výstavy Francouzský malí� Paul Signac. Akvarely a kresby. SVU Mánes. Praha 

1924 (Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/4, �. 25a) 

Katalog výstavy Mané Katz. Malí� z Pa�íže. SVU Mánes. Praha 1926 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4363/5, �. 4a) 
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Katalog výstavy Edgar Degas (1834 – 1917) Soubor plastik. SVU Mánes. Praha 1926 

(Knihovna UPM, sign. . XXII C 4363/5) 

Katalog výstavy Kresby, akvarely a grafické listy moderních francouzských mistr�. SVU 

Mánes. Praha 1926 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 10a) 

Katalog výstavy Um�ní sou�asné Francie. SVU Mánes. Praha 1931 (Knihovna UPM, 

sign. XXII C 4363/6) 

Katalog výstavy Poesie 32. SVU Mánes. Praha 1932 (Knihovna UPM, sign. XXII C 

4363/6, �. 12) 

Katalog souborné výstavy díla socha�e Bernharda Redera. SVU Mánes. Praha 1935 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/6, �. 31) 

Katalog Mezinárodní výstavy I. SVU Mánes. Praha 1935 – 1936 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 4363/6, �. 31) 

Katalog první výstavy skupiny surrealist� v �SR. SVU Mánes. Praha 1935 (Knihovna 

UPM, sign. XXII C 4363/6) 

Katalog souborné výstavy malí�e Georges Karse (1906 – 1936). SVU Mánes. Praha 1937 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/7, �. 9) 

Katalog výstavy skupiny pa�ížských grafik� Atelier 17. SVU Mánes. Praha 1937 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/7, �. 44) 

Katalog výstavy francouzského malí�ství od Maneta po dnešek. SVU Mánes. Praha 1937 

(Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/7, �. 15) 

Katalog výstavy Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století. SVU Mánes. 

Praha 1938 (Knihovna UPM, sign. XXII C 4363/7, �. 23)  

 

Krasoumná jednota pro �echy 

Katalog zvláštní výstavy Constantin Meunier. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1906 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 3194/4, �. 5) 

Katalog 68. výro�ní výstavy Krasoumné jednoty pro �echy. Praha 1907 (Archiv Galerie 

Rudolfinum) 

Katalog výstavy Tvrdošíjní a hosté - III. výstava. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 

1921 (Knihovna UPM, sign. XXII D 3194/5, �. 17)  

Dodatek k páté výstav� Tvrdošíjných - Zvláštní výstava pa�ížských výtvarník�. 

Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1923 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 3b) 

Katalog souborné výstavy Francouzská a n�mecká grafika. Krasoumná jednota pro �echy. 

Praha 1924 (Knihovna UPM, sign. XXII C 5370/2, �. 8) 
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Katalog souborné výstavy Ludvík Vacátko; Ruské um�ní (Iszelenof - Lagorio); Vzorné 

barevné tisky. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1925 (Archiv Galerie Rudolfinum) 

Katalog výstavy Obrazy a plastiky Karla Holana, M. Holého, P. Kotíka a K.Kotrby; 

Výstava Kate�iny Schäffnerové; Daumier. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1925 

(Archiv Galerie Rudolfinum) 

Katalog t�ech výstav: Obrazy z Itálie, Ženevy a Alp Anny Roštokové; Francouzské 

akvarely Egona Adlera; Obrazy Charlotty Radnitzové-Schrötterové a R. Schröttera. 

Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1925 (Archiv Galerie Rudolfinum) 

Katalog výstavy Jaroslav Veris, Pa�íž; Paul Klee, Mnichov; Bernhard Reder, Rumunsko. 

Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1926 (Archiv Galerie Rudolfinum) 

Katalog výstavy Coubine, Le Fauconnier, Bouquet, Masereel. Krasoumná jednota pro 

�echy. Praha 1927 (Archiv Galerie Rudolfinum) 

Katalog výstavy moderního francouzského um�ní. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 

1929 (Knihovna UPM, sign. XXII D 3194/7, �. 24a) 

Katalog souborné výstavy Jacques Callot. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1930 

(Knihovna UPM, sign. XXII D 3194/7, �. 30a) 

Katalog výstavy Landeschaften aus vier Jahrhunderten. 125 Gëmalde au Prager 

Privatbesitz. Krasoumná jednota pro �echy. Praha 1931 (Archiv Galerie Rudolfinum) 

 

Um�lecká beseda 

Katalog výstavy francouzského moderního um�ní L’École de Paris. Um�lecká beseda. 

Praha 1931 (M�stská knihovna v Praze, sign. C 424/a)    

Katalog výstavy Kolem Seurata. Um�lecká beseda. Praha 1934 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 4363/3, �. 28) 

Katalog výstavy Raoul Duffy-ho. Um�lecká beseda. Praha 1934 (Knihovna UPM, sign. 

XXII C 5370/2, �. 23) 
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I. Vybrané výstavy francouzského um�ní konané v Praze v letech 1902 – 1946 

 

Francouzský institut v Praze 

� L’Algérie et les Artistes Français Contemporains / Francouzský institut Ernesta 

Denise, Praha 1930 / bez textu 

Vystavující: Maurice Adrey, Lucien Adrion, Louis Antoni, Armand Assus, J.-

Désiré Bascoulès, Jeanne Baudot, Adolphe Beaufrère, Georges Béguet, Paul 

Belmondo, L.-Michel Bernard, Charles Bigonet, Etienne Bouchaud, Jean 

Bouchaud, Maurice Bouviolle, Albert Brabo, Charles Brouty, Marius De Buzon, 

Charles Camoin, Léon Carré, Ketty Carré, Léon Cauvy, André Chapuy, Etienne 

Chevalier, Henry Chevalier, Pierre-Eug. Clairin, Emile Claro, Eugène Corneau, 

Charles Cottet, Jacques Denier, Frédéric Deshayes, Pierre Deval, Paul-Elie 

Dubois, Charles Dufresne, Louis Fernez, Augustin Ferrando, Othon Friesz, Albert 

Guindet, Georges Halbout, Francis Harburger, Hemche, Georges Hilbert, Jean 

Launois, René Levrel, Lucien Mainssieux, Mammeri, Albert Marquet, Henri 

Matisse, Jules Migonney, Simon Mondzain, Maxime Noiré, Pierre Poisson, Albert 

Pommier, Mohammed Racim, Carlos Reymond, P.-Luc Rousseau, Jacques-Roger 

Simon, H. Vergé-Sarrat 

� Francie v obrazech �eských malí�� / Francouzský ústav Arnošta Denise v Praze, 

Praha 1931 / text v katalogu František Žákavec 

Vystavující: Viktor Barvitius, Václav Brožík, Jaroslav �ermák, František Eberl, 

Vojt�ch Hynais, Antonín Chittussi, Božena Jelínková-Jirásková, František Kupka, 

Lud�k Marold, Julie V. Mezerová, Alfons Mucha, Otakar Nejedlý, Sob�slav 

Hippolyt Pinkas, Jaro Procházka, Václav Radimský, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-

Zamponi, Milada Šindlerová, František Tavík Šimon, Karel Špillar, Karel Tondl, 

Rudolf Vácha, Adolf Wiesner 

� Výstava d�l francouzského malí�e Maurice Mendjizky / Francouzský institut 

Ernesta Denise, Praha 1932 / text v katalogu Anatole Jahovsky 

Vystavující: Maurice Mendjizky 
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� Karel �erný. Obrazy z Francie / Francouzský institut Arnošta Denise, Praha 1932 / 

text v katalogu Jules Chopin 

Vystavující: Karel �erný 

� Suzanne Tourte / Francouzský institut Ernesta Denise, Praha 1932 / bez textu 

Vystavující: Suzanne Tourte 

� Obrazy a sochy Ondine Magnard Vlachové a Jana B. K. Vlacha / Francouzský 

ústav Arnošta Denise v Praze, Praha 1933 / text v katalogu Pascal Forthuny  

Vystavující: Ondine Magnard Vlachová, Jan B. K. Vlach 

� Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastiky / Association des Amis de 

L’Institut Français Ernest Denis, Sdružení �eských um�lc� grafik� Hollar, Praha 

1935 / text v katalogu Vojt�ch Volavka  

Vystavující: Antoine Louis Barye, Camille Corot, Charles Daubigny, Honoré 

Daumier, Jules Dupré, Jean François Millet, Narcisse Virgile Diaz de la Peña, 

Théodore Rousseau 

� Francouzské moderní socha�ství / Association Française d’Expansion et 

d’Échanges Artistiques, Praha 1935 / text v katalogu Claude Roger-Marx, Vojt�ch 

Volavka 

Vystavující: Henry Arnold, Emanuel Auricoste, Joseph Bernard, Philippe Besnard, 

Jean Boucher, Emile-Antoine Bourdelle, Constantin Brancussi, Georges Braque, 

Paul Cornet, Edgar Degas, Louis Dejean, André Derain, Jules Desbois, Charles 

Despiau, Léon Drivier, Paul Gauguin, Marcel Gimond, Matéo Hermandez, Raoul 

Lamourdedieu, Paul Landowski, Henri Laurens, Jacques Lipchitz, Aristide 

Maillol, Charles Malfraye, Manuel Manolo, brat�i Jean a Joël Martelové, 

Raymond Martin, Berthe Martinie, Henri Matisse, François Niclausse, Chana 

Orloff, Pablo Picasso, Pierre-Marie Poisson, Albert Pommier, François Pompon, 

François Popineau, Jeanne Poupeletová, Pryas, Auguste Renoir, Auguste Rodin, 

Robert Wlérick, Ossip Zadkine 

� Les Artistes Musicalistes / pod protektorátem Klubu architekt� a SVU Mánes ve 

výstavním sále Institutu E. Denise, Praha 1935 / text André Warnod  

Vystavující: Pauline Adour, Louis Baudon, Marie-Antoinette Boullard-Deve, 

Robert Delaunay, Théodore Fried, Albert Gleizes, Arne Hošek, Frederik Kann, 

Ernest Klausz, Ervand Kotchar, V�ra de Landchevsky, Stanislav Joseph Landau, 

Lempereur-Haut, Maurice Lerouillé, Léon Leyritz, Constantin Popoff, Elio 

Quintilli, Victor Servranckx, Henry Valensi 
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� Výtvarné um�lkyn� Francie / Sdružení p�átel ústavu Arnošta Denise v Praze, 

Spolek Femmes Artistes Modernes v Pa�íži, Kruh výtvarných um�lky� v Praze, 

Praha 1937 / texty v katalogu André Dezarrois, Milena Sísová 

Vystavující: Lila Bosch Alvear, Inés Barcy, Marie Bashkirtzev, Anna Bass, Maria 

Blanchard, Louise Catherine Breslau, Marie Anne Camax-Zoegger, Lucie 

Caradek, Emilie Charmy, Georgette Chen, Chériane, Janet Clerk, Annie de 

Courlon, Lucie Cousturier, Margueritte Crissay, Hermine David, Bessie Davidson, 

Madeleine Dayot, Angèle Delassale, Myr Diére, Suzanne Duchamp, Heléne 

Dufau, Alexandra Exter, Geneviève Gallibert, Odette des Garets, Paule Gobillard, 

Nathalie Gontcharova, Adèle Gonyn de Lurieux, Henriette Gröll, Alice Halicka, 

Charlotte Henschell, Louise Hervieu, Jana Hladíková, Beatrice How, Louise Ibels, 

Andrée Joubert, Adrienne Jouclard, Barbara Konstan, Suzanne Lalique, Marie 

Laurencin, Marthe Lebasque, Henriette Le Grix, Tamara de Lempicka, Sophie 

Lewitska, Margueritte Louppe, Madeleine Luka, Mariette Lydis, Olga 

Manilovska-Pagès, Helène Marre, Ondine Magnard-Vlachová, Berthe Martinie, 

Jacqueline Marval, Stella Martens, Berthe Morisot, Marie Mela Muter, Germaine 

Nordmann, Chana Orloff, Louise Pascalis, Helène Perdriat, Pauline Peugniez, 

Marie Pigelet, Jeanne Poupelet, Valentine Prax, Radda, Sabine René Jean, 

Magdalena Radulescu, V�ra Rockline, Olga Sacharoff, Marie Louise Siméon, 

Lilly Steiner, Suzanne Tourte, Suzanne Valadon, Madeleine Vaury, Renée 

Vautier, Christian Warnod 

 

Galerie Evropa 

� Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky, kresby / Galerie Evropa, Praha 1931 / texty 

v katalogu Bohumil Markalous, Christian Zervos, Carl Einstein 

Vystavující: Aristide Maillol, Pierre Auguste Renoir 

� Fauvismus. Expresionismus. Primitivismus / Galerie Evropa, Praha 1931 / bez 

textu  

Vystavující: Max Beckmann, André Derain, Raoul Dufy, James Ensor, Erich 

Heckel, Carl Hofer, Giorgio de Chirico, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar 

Kokoschka, Anton Kolig, Elie Lascaux, Rudolf Levy, Frans Masereel, Henri 

Matisse, Oskar Moll, Edvard Munch, Heinrich Nauen, Emil Nolde, Hans 

Purrmann, Ismael Gonzales de la Serna, Carl Schmidt-Rottluff, Georges Rouault, 

José de Togores, Maurice Utrillo, Maurice de Vlaminck 
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� Sou�asná evropská plastika. Rodinovy akvarely / Galerie Evropa, Praha 1931 / bez 

textu  

Vystavující: Ernst Barlach, Rudolf Belling, Émile Compard, Edgar Degas, Charles 

Despiau, Ernesto de Fiori, Pablo Gargallo, Paul Gauguin, Otto Gutfreund, 

Hermann Haller, Moissey Kogan, Georg Kolbe, Edzard Kurt, Henri Laurens, 

Jacques Lipschitz, Aristide Maillol, Ewald Mataré, George Minne, Manuel 

Manolo, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Renée Sintenis, Jan Štursa  

 

Galerie Hugo Feigla 

� Výstava soudobých francouzských akvarel� / Galerie Hugo Feigla, Praha 1931 / 

bez textu  

Vystavující: Otakar Coubine, Pierre Deval, Raoul Dufy, Othon Friesz, Marc 

Chagall, Georges Kars, Jacques Laplace, Pierre Laprade, Marie Laurencin, Albert 

Marquet, Berthe Martinie, Frans Masereel, Lucien Mainssieux, Pablo Picasso, 

Georges Rouault, J. De la Serna, Paul Signac, Suzanne Valadon, Maurice de 

Vlaminck 

� Georges Kars (Praha-Pa�íž) / Galerie Hugo Feigla, Praha 1931 / text v katalogu 

Waldemar George  

Vystavující: Georges Kars 

� Otakar Coubine. Olejomalby, plastiky, kresby a lepty / Galerie Hugo Feigla, Praha 

1931 / texty v katalogu H.[ugo] F.[eigl], Maurice Raynal, Francis Carco, Thiébault 

Sisson, André Chérive, George Besson, Raimond de La Cailhède, Milena Sisová 

Vystavující: Otakar Coubine 

� Mist�i barbizonští / Galerie Hugo Feigla, Praha 1933 / text v katalogu Hugo Feigl 

Vystavující: Camille Corot, Charles Daubigny, Narcisse Virgile Diaz de la Peña, 

Jules Dupré, Jean Ferdinand Chaigneau, Antoine Chintreuil, Charles Jacque, 

Emile-Charles Lambinet, Eug. Antoine Samuel Lavieille, Georges Michel, Jean 

François Millet, Adolphe Monticelli, Théodore Rousseau, Constant Troyon, Paul 

Désiré Trouillebert 

� Georges Kars (Pa�íž) výlet do Špan�lska 1933 / Galerie Hugo Feigla, Praha 1934 / 

bez textu  

Vystavující: Georges Kars 

� Mary Duras (Praha) / Galerie Hugo Feigla, Praha 1934 / bez textu 

Vystavující: Mary Duras 
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� Výstava Marca Chagalla (Pa�íž) / Galerie Hugo Feigla, Praha 1934 / text 

v katalogu H.[ugo] F.[eigl] 

Vystavující: Marc Chagall 

� Georgij Papazoff (Pa�íž). Olejomalby / Galerie Hugo Feigla, Praha 1935 / text 

v katalogu - úryvky z dopisu G. Papazoffa 

Vystavující: Georgij Papazoff 

� 100 let francouzské kresby / Galerie Hugo Feigla, Praha 1936 / text v katalogu 

Hugo Feigl ? 

Vystavující: Antoine Louis Barye, Eugène Louis Boudin, George Braque, Eugène 

Carrière, Paul Cézanne, Camille Corot, Charles Daubigny, Honoré Daumier, 

Edgar Degas, Eugène Delacroix, André Derain, Charles Despiau, Paul Gavarni, 

Théodore Géricault, Vincent van Gogh, Juan Gris, Constantin Guys, Jean 

Dominique Ingres, Charles Jacque, Johan-Berthold Jongkind, Marie Laurencin, 

Henry Lebasque, Fernand Léger, Stanislas Lepine, Aristide Maillol, Edouard 

Manet, Henry Matisse, Jean François Millet, Pablo Picasso, Camille Pisarro, 

Auguste Renoir, Auguste Rodin, Théodore Rousseau, André Dunoyer de 

Ségonzac, Georges Seurat, Paul Signac, Alfred Sisley, Maurice Utrillo, Suzanne 

Valadon 

� Soudobí francouzští krajiná�i / Galerie Hugo Feigla, Praha 1938 / bez textu  

Vystavující: Paul Bonnard, Georges Braque, Christian Caillard, Charles Camoin, 

Edmond Ceria, Gabriel Daragnes, André Dérain, Jean Dufy, Raoul Dufy, Pierre 

Dumont, Gabriel Fournier, Othon Friesz, Armand Guillomin, Picard Le Doux, 

Henri Manguin, Albert Marquet, Henri Matisse, André Planson, Claude Rameau, 

Paul Signac, Maurice Utrillo, Maurice Vlaminck, Jules Zingg 

 
Spolek výtvarných um�lc� Mánes 

� Výstava d�l socha�e Augusta Rodina v Praze / SVU Mánes, Praha 1902 / texty 

v katalogu František Xaver Šalda: Géniova mate�ština, Stanislav Sucharda: Socha� 

Rodin, životopis A. Rodina 

Vystavující: Camille Claudel, Alexandre Falguière, Auguste Rodin 

� Moderní francouzské um�ní  / SVU Mánes, Praha 1902 / text v katalogu František 

Xaver Šalda 

Vystavující: Jules Adler, Edmond Aman-Jean, Mârta Améen, Albert André, Albert 

Besnard, Jacques Emile Blanche, Émile Boulard, Mary Cassat, Eugène Carrière, 
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Henry Caro-Delvaille, Émile Claus, Charles Cottet, Maurice Denis, Louis Dejean, 

Emile Derré, Jules Desbois, Georges Desvaliers, Charles Dufresne, Henri Dumont, 

Alfred East, Georges d’Espagnat, Henry d’Estienne, Emmanuel Fougerat, Berthe 

Girardet, Georges Griveau, Armand Guillaumin, Loiseau Augustin Hanicotte, 

Alexander Harrison, Gaston Hochard, Alex Charpentier, Georges Jaenniot, Francis 

Jourdein, Gaston La Touche, Ernest Laurent, Pierre J. Laurens, Camille Lebourg, 

Camille Lefèvre, Gaston Le Mains, Henri Le Sidaner, Eugène Loup, J. Helleu, A. 

Delasalle, Edgar Degas, Henri Duhem, Marie Duhem, Henri Martin, Maxime 

Maufra, René Ménard, Constantin Meunier, Joseph Paul Meslé, Claude Monet, 

Étienne Moreau-Nelaton, Henry Moret, Henry Morisset, Henri Nocq, Camille 

Pissarro, René X. Prinet, Victor Prouvé, Pierre Puvis de Chavannes, Jean-François 

Raffaelli, Richard Ranft, Auguste Renoir, Edouard Saglio, Alfred Sisley, Eugène 

Vail, Félix Voulot, Federico Zandomeneghi 

� Francouzská grafika / SVU Mánes, Praha 1902 / bez textu  

Vystavující: Bétout, Louis-Maurice Boutet de Monvell, R. Canals, P. Colin, 

Eugène Delâtre, Emile Dezaunay, V. Dubuc, P. Dupont, Gaston Ey’Chenne, Paul 

Helleu, Charles Huard, Edgar Chahine, Jules Chéret, Pierre Georges Jeanniot, 

Lafitte, Gustave Leheutre, J. Lepère, Alex Lunnois, P. Maud, Charles Maurin, 

Müller, J. Pichon, T. F. Raffaëlli, Jean-François Raffaelli, Richard Ranft, Paul 

Renouard, Manuel Robbe, N. Sanyer, Théophile Steinlen, Joaqium Sunyer, 

Jacques Villon 

� Henri Le Sidaner a Louis Dejean / SVU Mánes, Praha 1907 / text v katalogu 

Camille Mauclair 

Vystavující: Henri Le Sidaner a Louis Dejean 

� Francouzští impressionisté / SVU Mánes, Praha 1907 / text v katalogu František  

Xaver Šalda 

Vystavující: Albert André, Anquetin, Emile Bernard, Pierre Bonnard, Eugène 

Boudin, Aug. Bréal, Mary Cassattová, Paul Cézanne, Edmond Henri Cross, 

Honoré Daumier, Edgar Degas, Georges d’Espagnat, M. P. Dethomas, Jean-Louis 

Forain, Paul Gauguin, Armand Guillaumin, Henri Gabriel Ibels, Pierre Laprade, 

Albert Lebourg, Louis Legrand, Gustave Loiseau, Maxmilien Luce, Edouard 

Manet, Georges Manzana, Albert Marquet, Maxime Maufra, Claude Monet, 

Adolphe Monticelli, Henry Moret, Berthe Morisotová, Camille Pissarro, Jean-
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François Raffaëli, Auguste Renoir, R. X. Roussel, Paul Signac, Alfred Sisley, 

Louis Valtat, Vincent van Gogh, Théo van Ryselberghe, Edouard Vuillard  

� Auguste Rodin. Kresby / SVU Mánes, Praha 1908 / bez textu 

Vystavující: Auguste Rodin 

� Malí� Emil Bernard / SVU Mánes, Praha 1909 / text v katalogu Miloš Marten  

Vystavující: Emil Bernard 

� Soubor d�l socha�e Emila A. Bourdella / SVU Mánes, Praha 1909 / text v katalogu 

Auguste Rodin 

Vystavující: Emile A. Bourdelle 

� Les Indépendants / SVU Mánes, Praha 1910 / text v katalogu Antonín Mat�j�ek 

Vystavující: Pierre Bonnard, George Braque, Charles Camoin, André Derain, Kees 

Van Dongen, Othon Friesz, Pierre Girieud, Aristide Maillol, Henri Manguin, 

Albert Marquet, Henri Matisse, Jean Puy, Odilon Redon, Felix Vallotton, Jan 

Verhoeven, Maurice de Vlaminck  

� Sbírka fotografií E. Drueta z Pa�íže. Sta�í mist�i, Moderní francouzské um�ní / 

SVU Mánes, Praha 1911 / bez textu 

Um�lci, jejichž díla byla reprodukována (uvedeni jsou pouze um�lci z výstavního 

oddílu Francouzské um�ní 19. století): Pierre Bonnard, Eugène Carrière, Paul 

Cézanne, Camille Corot, Henri Edmond Cross, Gustave Courbet, Jacques Louis 

David, Honoré Daumier, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Maurice Denis, Georges 

Desvallières, Georges Léon Dufrénoy, Jules Flandrin, Jean-Louis Forain, Othon 

Friesz, Paul Gauguin, Charles Guérin, Armand Guillaumin, Vincent van Gogh, 

Puvis de Chavannes, Jean Dominique Ingres, Pierre Laprade, Edouard Manet, 

Henri Manguin, Aristide Maillol, Albert Marquet, Jacqueline Marval, Henri 

Matisse, Jean François Millet, Claude Monet, Adoplhe Monticelli, Berthe Morisot, 

Camille Pissarro, Auguste Renoir, Auguste Rodin, F. X. Roussel, Théo van 

Rysselberghe, Georges Seurat, Paul Signac, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-

Lautrec, Félix Vallotton, Edouard Vuillard 

� Moderní um�ní, soubor sestaven A. Mercereauem v Pa�íži / SVU Mánes, Praha 

1914 / text v katalogu Alexandre Mercereau 

Vystavující: Alexandre Archipenko, Alice Bailly, Hanns Bolz, Constantin 

Brancusi, P. H. Bruce, Josef �apek, Robert Delaunay, Raymond Duchamp-Villon, 

Raoul Dufy, Roger Fresnay, Othon Friesz, Albert Gleizes, Julio Gonzalès, 

Vlastislav Hoffmann, Josef Chochol, Moise Kisling, Otokar Kubín, Bohumil 
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Kubišta, André Lhote, Jean Marchand, Louis Marcoussis, Jean Metzinger, Piet 

Mondrian, Luc Albert Moreau, Adya Rees, Otto van Rees, Diego M. Rivera, John 

Sten, Ladislav Šíma, Václav Špála, Félix Tobeen, Marie Vassilieff, Jacques 

Villon, Waclav Zawadowski, Julio Gonzalès, Helena Morawska 

� Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921 / SVU Mánes, Praha 1922 / text 

v katalogu Vincenc Kramá�  

Vystavující: Pablo Picasso 

� Výstava francouzského um�ní XIX. a XX. století / SVU Mánes, Praha 1923 / text 

v katalogu František Žákavec (signován Ž.) 

Vystavující: Antoine-Louis Barye, Joseph Bernard, Roger Bissière, Pierre 

Bonnard, Eugène Boudin, Emile Antoine Bourdelle, Georges Braque, Charles 

Camoin, Jean-Baptiste Carpeaux, Eugène Carrière, Paul Cézanne, Camille Corot, 

Gustave Courbet, Charles Daubigny, Honoré Daumier, Jacques Louis David, 

Edgar Degas, Eugène Delacroix, Maurice Denis, André Derain, Charles Despiau, 

Narcisse Virgille Diaz de la Peña, Charles Dufresne, Raoul Dufy, Raymond 

Duchamp-Villon, Jules Dupré, Henri Fantin-Latour, Jules Flandrin, Othon Friesz, 

Eugen Fromentin, Démétrius Galanis, Paul Gauguin, François Gérard, Théodore 

Géricault, Vincent van Gogh, Antoine Jean Gros, Charles Guerin, Constantin 

Guys, Jean-Antoine Houdon, Théodore Chassériau, Antoine Chintreuil, Jean 

Dominique Ingres, Johan-Berthold Jongkind, Moise Kisling, Irène Lagut, Pierre 

Laprade, Marie Laurencin, Henri Laurens, Fernand Léger, André Lhote, Jean 

Lurçat, Robert Lotiron, Aristide Maillol, Edouard Manet, Henri Manguin, Prosper 

Marilhat, Henri Matisse, Jean Marchand, Albert Marquet, Jacqueline Marval, 

Georges Michel, Jean François Millet, Amédée Modigliani, Claude Monet, 

Adolphe Monticelli, Luc-Albert Moreau, Berthe Morisot, Robert Mortier, Amédée 

Ozenfant, Pablo Picasso, Camille Pissaro, François Pompon, Jeanne Poupeletova, 

Pierre Prud’hon, Pierre Puvis de Chavannes, Odilon Redon, Henri Regnault, 

Auguste Renoir, Auguste Rodin, Henri Rouault, Henri Rousseau, Théodore 

Rousseau, François Rude, André Dunoyer de Segonzac, Georges Seurat, Paul 

Signac, Simon-Levy, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec, Constant Troyon, 

Maurice Utrillo, Maurice Vlaminck, Edouard Vuillard, Henry de Waroquier, Ossip 

Zadkine 

� Francouzští mist�i / SVU Mánes, Praha 1923 / text v katalogu Václav Nebeský 
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Vystavující: Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Camille Corot, Edmond Henri Cross, 

Honoré Daumier, Charles Daubigny, Eugène Delacroix, André Dérain, Othon 

Friesz, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Constantin Guys, Edouard Manet, Henri 

Matisse, Albert Marquet, Adolphe Monticelli, Pablo Picasso, Camille Pissaro, 

Auguste Renoir, Auguste Rodin, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec, 

Edouard Vuillard 

� Juan Gris / SVU Mánes, Praha 1924 / bez textu 

Vystavující: Juan Gris  

� Grafika mistr� barbizonské školy / SVU Mánes, Praha 1924 / bez textu  

Vystavující: Camille Corot, Jean François Millet, Théodore Rousseau 

� Francouzská plastika a grafika / SVU Mánes, Praha 1924 / bez textu 

Vystavující: Émile Antoine Bourdelle, Joseph Félix Bracquemond, Jean-Baptiste 

Carpeaux, Paul Cézanne, Charles Daubigny, Honoré Daumier, Alexandre Gabriel 

Decamps, Eugène Delacroix, André Derain, Narcisse Virgile Diaz de la Peña, Paul 

Gauguin, Théodore Géricault, Théodore Chassériau, Aristide Maillol, Edouard 

Manet, Henri Matisse, Jean François Millet, Albert Moreau, Pablo Picasso, 

Auguste Renoir, Auguste Rodin, Théodore Rousseau, Henri de Toulouse-Lautrec, 

Constant Troyon 

� Paul Signac / SVU Mánes, Praha 1924 / bez textu 

Vystavující: Paul Signac 

� Mané Katz. Malí� z Pa�íže / SVU Mánes, Praha 1926 / text v katalogu Waldemar 

George 

Vystavující: Mané Katz 

� Edgar Degas (1834 – 1917). Soubor plastik / SVU Mánes, Praha 1926 / text 

v katalogu Václav Vilém Štech 

Vystavující: Edgar Degas 

� Kresby, akvarely a grafické listy moderních francouzských mistr� / SVU Mánes, 

Praha 1926 / bez textu  

Vystavující: Andrieux, Adolphe Beaufrère, Eugène Bejot, Hippolyte Bellange, 

Armand Berton, Albert Besnard, Jacques Beurdeley, François Bonvin, Georges 

Bettini, Eugène Boudin, Louis Boulanger, Félix Bracquemond, Rodolphe Bresdin, 

Eugène Carrière, Nicolas-Toussaint Chariet, Pierre Puvis de Chavannes, Théodore 

Chanvel, Jules Cheret, Nicolas François Chifflard, Camille Corot, Henry Cros, 

Alexandre Gabriel Decamps, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Mareellin 
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Desboutin, Henri Deville, Émile Dezaunay, André Dunoyer de Segonzac, Julien 

Dupré, Flers, Jean-Louis Forain, François Jean Frelaut, Othon Friesz, Ferdinand 

Gaillard, Guillaume-Sulpice Chevalier-Gavarni, Constantin Guys, J. L. Hamon, 

Henri Harpignies, Heim, Adolphe Hervier, Charles Heyman, Huand, Justin, 

Edmond Kayser, Maxime Lakunne, Eugène Lami, Auguste Laneon, Louis 

Legrand, Alphonse Legros, Gustave Leheutre, Geroges Le Meilleur, Auguste 

Lepère, Lépine, Maxmilien Luce, Alexandre Lunois, Henri Manguin, Henri 

Marret, Charles Maurin, Ernest Meissonier, Milcendeau, Jean-François Millet, 

Henry Monnier, Pierre-Louis Moreau, Edmond Morin, Bernard Nandin, Hermann 

Paul, Camille Pissarro, Pablo Picasso, Poudbot, Auguste Raffel, Odilon Redon, 

Théodore Rousseau, Edme Saint-Marcel, Paul Signac, Constant Troyon, Théophile 

Steinlen, Susanne Valadon, Jean Veber, Henri Verge-Sarrat, Petr Vidal, Adolphe 

Willette 

� Um�ní sou�asné Francie / SVU Mánes, Praha 1931 / text v katalogu Antonín 

Mat�j�ek 

Vystavující: Pierre Bonnard, Georges Braque, André Derain, Charles Despiau, 

Charles Dufresne, Raoul Dufy, Othon Friesz, Henri Laurens, Fernand Léger, 

Jacques Lipchitz, Aristide Maillol, Jean Marchand, Albert Marquet, André 

Masson, Henri Matisse, Amédé Modigliani, Luc-Albert Moreau, Jules Pascin, 

Pablo Picasso, Auguste Renoir, André Dunoyer de Segonzac, Maurice Utrillo, 

Suzanne Valadon, Maurice Vlaminck 

� Poesie 1932 / SVU Mánes, Praha 1932 / text v katalogu Kamil Novotný 

Vystavující: Hans Arp, �ernošské plastiky z Pob�eží Slonoviny, Salvador Dali, 

Max Ernst, Emil Filla, Alberto Giacometti, Adolf Hoffmeister, Giorgio de Chirico, 

František Janoušek, Paul Klee, Vincenc Makovský, André Masson, Joan Miró, 

František Muzika, Wolfgang Paalen, Gaston Louis Roux, Alberto Savinio, Bed�ich 

Stefan, Josef Šíma, Jind�ich Štýrský, Yves Tanguy, Toyen, Alois Wachsman, 

Hana Wichterlová 

� První výstava skupiny surrealist� v �SR / SVU Mánes, Praha 1935 / text 

v katalogu Karel Teige, Vít�zslav Nezval 

Vystavující: Vincenc Makovský, Jind�ich Štýrský, Toyen 

� Mezinárodní výstava I. / SVU Mánes, Praha 1935 – 1936 / bez textu 
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Vystavující: Salvador Dalí, Mary Durasová, Bed�ich Feigl, Richard Fleissner, Paul 

Klee, Oskar Kokoschka, Maxim Kopf, Joan Miró, Edvard Munch, Willi Nowak, 

Georges Rouault, Wilhelm Thöny, Karel Vogel, Ossip Zadkine 

� Souborná výstava malí�e Georges Karse (1906 – 1936) / SVU Mánes, Praha 1937 / 

texty v katalogu Maurice Raynal, Nino Frank, Florent Fels, Suzanne Valadon, 

Waldemar George, Jacques Guenne, Berthe Weill, Václav Nebeský, Max Jacob, 

Jacques de Laprade  

Vystavující: Georges Kars 

� Výstava skupiny pa�ížských grafik� Ateliér 17 / SVU Mánes, Praha 1937 / bez 

textu 

Vystavující: Brignoni, Buckland Wright, Hayter, Husband, Lecoq Vallon, 

Loevenstein, Marton, Mayo, Mead, Negri, O’Toole, Oosting, Prinner, Rathsman, 

Rieser, Springer, Szenes, Treveylan, Vieillard 

� Výstava francouzského malí�ství od Maneta po dnešek / SVU Mánes, Praha 1937 / 

texty v katalogu Jaromír Pe�írka, Claude Roger-Marx, Vojt�ch Volavka   

Vystavující: Christian Berard, Pierre Bonnard, Jean Louis Boussingault, Georges 

Braque, Maurice Brianchon, Mary Cassatt, Edmond Ceria, Paul Cézanne, Henri 

Edmond Cross, Edgar Degas, Maurice Denis, André Derain, Charles Despiau, 

Charles Dufresne, Kees van Dongen, Raoul Dufy, André Dunoyer de Segonzac, 

Paul Gauguin, Armand Guillaumin, Vincent van Gogh, Johan Barthold Jongkind, 

Roger de la Fresnaye, Othon Friesz, Marcel Gromaire, Louise Hervieu, Pierre 

Puvis de Chavannes, Pierre Laprade, Marie Laurencin, Fernand Léger, Stanislas 

Lepine, André Lhote, Robert Lotiron, Jean Lurçat, Aristide Maillol, Edouard 

Manet, Albert Marquet, André Masson, Henri Matisse, Luc-Albert Moreau, Joan 

Miró, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Berthe Morisot, Roland Oudot, Jules 

Pascin, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Auguste 

Rodin, Georges Rouault, Henri Rousseau, K. Xavier Roussel, Georges Seurat, 

Paul Signac, Alfred Sisley, Chaîm Soutine, Henri de Toulouse-Lautrec, Maurice 

Utrillo, Suzanne Valadon, Félix Valloton, Maurice de Vlaminck, Edouard Vuillard 

� Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století / SVU Mánes, Praha 1938 / 

text v katalogu Jean Alazard 

Vystavující: Antoine Louis Barye, Théodore Chassériau, Eugène Dabit, Alfred 

Dehodencq, Eugène Delacroix, Eugène Fromentin, Théodore Géricault, Antoine 

Jean Gros, Constantin Guys, Albert Lebourg, Félix Vallotton, Charles Bigonet, 
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Armand Assus, Adolphe Beaufrère, Etienne Bouchaud, Jean Bouchaud, Emile 

Bouneau, Marius de Buzon, Christian Caillard, Henri Caillet, Léon Carre, Etienne 

Chevalier, Pierre Eugène Clairin, Emile Claro, René-Jean Clot, Emile Compard, 

Eugène Corneau, Othon Coubine, Albert Courmes, Rolande Dechorain, Maurice 

Denis, André Derain, Pierre Deval, Charles Dufresne, Raoul Dufy, Pierre Famin, 

Adolphe Feder, Louis Fernez, Antoine Ferrari, Othon Friesz, René Gilles, Albert 

Guindet, Françis Harburger, Jean Launois, Camille Leroy, André Lhote, L. W. 

Louis, Lucien Mainssieux, Richard Maguet, Azouaou Mammeri, André Marchand, 

Albert Marquet, Berthe Martinie, Henri Matisse, Jean-François Meunier, Jules 

Migonney, Simon Mondzain, Roger Nivelt, Henri Portal, Valentine Prax, 

Mohammed Racim, Emilie Sabouraud, Henri Vergé-Sarrat, Camille Alaphilippe, 

Paul Belmondo, François Caujan, Marcel Damboise, Louis Dideron, Georges 

Hilbert, Henri Laithier, Pierre Marie Poisson, Albert Pommier, Pryas, Jacques 

Guiauchain, F. Bienvenu, Preuilh, Breuillot et Emery, Seiller et Lathuillière, 

Salvador, Paravisini 

 

Krasoumná jednota pro �echy 

� Constantin Meunier / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1906 / text Georg Treu 

(p�eložil Václav Prokop)  

Vystavující: Constantin Meunier 

� Tvrdošíjní a hosté - III. výstava / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1921 / text 

v katalogu Václav Nebeský 

Vystavující: Egon Adler, Karla Bulov�eva, Josef �apek, Otto Diks, Bed�ich Feigl, 

Bed�ich Feuerstein, Emil Filla, Otto Gutfreund, Vill. Heckrot, Eugen Hoffmann, 

Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Alfred Justitz, Georges Kars, Paul Klee, Rudolf 

Kremli�ka, Ji�í Kroha, Bohumil Kubišta, Otto Lange, Otakar Marvánek, Const. V. 

Mitschke-Collande, Emmy Roeder, Zden�k Rykr, Lasar Segall, Václav Špála, Jan 

Zrzavý 

� Pátá výstava Tvrdošíjných / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1923 / bez textu 

Vystavující: Josef �apek, Vlastislav Hofman, Rudolf Kremli�ka, Václav Špála a 

hosté, jejichž vý�et následuje v dodatku k páté výstav� Tvrdošíjných 

� Dodatek k páté výstav� Tvrdošíjných. Zvláštní výstava pa�ížských výtvarník� / 

Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1923 / bez textu  
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Vystavující: Raul Dufy, Gimmi, Jeanneret, Per Krohg, R. Mortier, Ozenfant, 

Leopold Survage  

� Souborná výstava: Francouzská a n�mecká grafika / Krasoumná jednota pro 

�echy, Praha 1924 / bez textu  

Vystavující: Max Beckmann, Georges Braque, Marc Chagall, Lovis Corinth, 

André Derain, Ehrlich, Ernesto de Fiori, Gaul, Genin, Juan Gris, Grossmann, Carl 

Hofer, Kardorff, Kolbe, Kogan, Oskar Kokoschka, Henri Laurens, Marie 

Laurencin, Wilhelm Lehmbruck, Max Liebermann, Manuel Manolo, Meid, 

Meidner, Moll, Nauen, Max Oppenheimer, Emil Orlik, Max Pechstein, Pablo 

Picasso, Hans Purrmann, Schoff, Renée Sintenis, Sterne, Tischler, Maurice 

Vlaminck, Waetjen   

� Souborná výstava: I. Ludvík Vacátko, II. Ruské um�ní (Iszelenof-Lagorio), III. 

Vzorné barevné tisky / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1924 – 1925 / bez 

textu 

Vystavující (ve vý�tu jsou zastoupeni pouze francouzští um�lci): Paul Cézanne, 

Camille Corot, Gustave Courbet, Charles Daubigny, Honoré Daumier, Edgar 

Degas, André Derain, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Fernand Léger, Edouard 

Manet, Marèes, Henri Matisse, Pablo Picasso, Nicolas Poussin, Auguste Renoir, 

Henri Rousseau, Paul Signac, Constant Troyon 

� T�i výstavy: I. Obrazy a plastiky K. Holana, M. Holého, P. Kotíka a K. Kotrby, II. 

Výstava Kate�iny Schäffnerové, III. Daumier / Krasoumná jednota pro �echy, 

Praha 1925 / bez textu 

Vystavující: Honoré Daumier, Doret, Grandville, Théophile Steinlen, Henri de 

Toulouse-Lautrec, Willet 

� T�i výstavy: I. Obrazy z Itálie, Ženevy a Alp Anny Roštokové, II. Francouzské 

akvarely Egona Adlera, III. Obrazy Charlotty Radnitzové-Schrötterové a R. 

Schröttera / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1925 / bez textu 

Vystavující: Egon Adler 

� T�i výstavy: I. Jaroslav Veris, Pa�íž, obrazy a kresby, II. Paul Klee, Mnichov, 

akvarely, III. Bernhard Reder, Rumunsko, kolorované kresby / Krasoumná jednota 

pro �echy, Praha 1926 / bez textu 

Vystavující: Paul Klee 

� Coubine, Le Fauconnier, Bouquet, Masereel / Krasoumná jednota pro �echy, 

Praha 1927 / bez textu 
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Vystavující: Louis Bouquet, Othon Coubine, Henri Le Fauconnier, Frans Masereel 

� Výstava moderního francouzského um�ní / Krasoumná jednota pro �echy, Praha 

1929 / bez textu 

Vystavující: Barat-Levraux, Berjole, Louis Bouquet, Othon Coubine, Charles 

Dufresne, Eisenschitz, Henri Le Fauconnier, Feder, Fotinsky, Marcel Gimond, 

Natalia  Gontscharova, Pierre Laprade, Larianow, Fernand Léger, André Lhote, 

Albert Marquet, Frans Masereel, Henri Matisse, Mela-Muter, Luc-Albert Moreau, 

Parayre, Jules Pascin, Picart-Le-Doux, Pablo Picasso, Pruna, Pierre Renouard, 

Auguste Rodin, Rouveyre, Georges Rouault, Salvado, André Dunoyer de 

Segonzac, Leopold Survage, Thiolliere, Henri de Waroquier 

� Souborná výstava Jacques Callot. 300 list� ze sbírky Dr. H. Klingera (Ústí n. L.) / 

Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1930 / text v katalogu Otto Kletzl 

Vystavující: Jacques Callot 

� Landschaften aus vier Jahrhunderten. 125 Gëmalde aus Prager Privatbesitz / 

Krasoumná jednota pro �echy, Praha 1931 / text v katalogu Hugo Feigl 

Vystavující (uvádím pouze francouzské zastoupení): Gustave Courbet, Nicolas 

Poussin, Théodore Rousseau, Constant Troyon 

 

Um�lecká beseda 

� Francouzské moderní um�ní L’École de Paris / Um�lecká beseda, Praha 1931 / 

texty v katalogu Št�pán Osuský, André Salmon  

Vystavující: Ives Alix, Hans Arp, Maurice Asselin, Pierre Bonnard, Georges 

Bouche, Jean Louis Boussingault, Georges Braque, Maurice Brianchon, Paul 

Cornet, Otakar Coubine, Hermine Davidová, Maurice Denis, André Derain, 

Charles Despiau, André Dignimont, Georges Léon Dufrénoy, Charles Dufresne, 

Raoul Dufy, André Dunoyer de Segonzac, František Eberl, Max Ernst, J. Fautrier, 

Jean-Louis Forain, Jean Frelaut, Othon Friesz, Demetrios Galanis, Pablo Gargallo, 

W. Gimmi, Marcel Gimond, Edouard Goerg, Marcel Gromaire, Auguste Herbin, 

Louise Hervieux, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Max Jacob, Georges Kars, 

Edmond Charles Kayser, Moise Kisling, Isac Kogan, Kremegne, Per Krohg, 

František Kupka, Laboureur, Amédée de la Patelliere, Pierre Laprade, Marie 

Laurencin, Henri Laurens, Fernand Léger, Herbert Lespinasse, Léopold Lévy, 

Simon Lévy, André Lhote, Jacques Lipschitz, Robert Lotiron, Maximilien Luce, 

Jean Lurcat, Aristide Mailllol, Louis Marcoussis, Jean Marchand, Albert Marquet, 
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André Masson, Henri Matisse, Jean Metzinger, Joan Miró, Luc-Albert Moreau, 

Bernard Naudin, Chana Orlova, Amédé Ozenfant, Georges Papazoff, Jules Pascin, 

Gen Paul (Eugene Paul), Francis Picabia, Pablo Picasso, Pierre Poisson, Jeanne 

Poupelet, Jean Puy, Georges Rouault, K.-Xavier Roussel, Pierre Roy, Alberto 

Savinio, Gino Severini, Paul Signac, Haim Soutine, Josef Šíma, Yves Tanguy, 

José de Togorés, Maurice Utrillo, André Utter, Suzanne Valadon, Georges 

Valmier, Kees van Dongen, Francois Vergé-Sarrat, Viollier, Vivin, Maurice de 

Vlaminck, Edouard Vuillard, Henry de Waroquier, Ossip Zadkine, Jan Zrzavý 

� Kolem Seurata / Um�lecká beseda, Praha 1934 / texty v katalogu Paul Signac, 

Georges Seurat, p�eložil B. Vaní�ek 

Vystavující: L. Cousturier, Edmond Henri Cross, Maxmilien Luce, Georges 

Seurat, Paul Signac 

� Raoul Duffy / Um�lecká beseda, Praha 1934 / text v katalogu O. K.  

Vystavující: Raoul Duffy 
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II. Obrazová p�íloha 

 
1. Jaroslav �ermák, Únos �ernohorky, 1865, olej, o�echové d�evo, 68 x 52,5 cm, Národní galerie 
v Praze 

 

 
2. Eugène Delacroix, Smrt Sardanapalova (detail), 1827, olej, plátno, 392 x 496 cm, Musée du 
Louvre, Paris 
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3. Théophil Steinlen, Scéna z ulice                                         4. C. Léandre, Rotschild                                  
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5a. Ruda Bruner-Dvo�ák, instalace výstavy A. Rodina, SVU Mánes, Praha 1902, 
bromost�íbrná fotografie, 22,3 x 29,2 cm, Musée Rodin, Paris 
 

 
5b. Ruda Bruner-Dvo�ák, instalace výstavy A. Rodina, SVU Mánes, Praha 1902, 
bromost�íbrná fotografie, 22,2 x 29,1 cm, Musée Rodin, Paris 
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6. Henri Le Sidaner, Fontány ve Versailles, 1937, olej, d�ev�ná deska, 35 x 18,5 cm, soukromá 
sbírka 
 
7. František Kysela, Francouzští impressionisté, plakát k 23. výstav� SVU Mánes, Praha 1907, 
barevná litografie, 107 x 77 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
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8. František Kupka, V�da a um�ní osvobozují národy, návrh medaile �eské akademie v�d a 
um�ní, 1918, kresba tužkou, 20,2 x 20,2 cm, Lužany, zámek Hlávkovy nadace 
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9. André Derain, Koupání, 1908, olej, plátno, 180 x 230 cm, Národní galerie v Praze  

 

10. Georges Kars, Balení citron� na Mallorce, 1912, olej, plátno, 130 x 180 cm, Národní galerie 
v Praze 
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11. Vincenc Beneš, Idyla, 1910, olej, plátno, 120 x 150 cm, Galerie výtvarného um�ní v Ostrav� 

 
12. Emil Filla, Jitro, 1911, olej, plátno, 116 x 101 cm, Národní galerie v Praze 
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13a. Maurice Mendjizky, neidentifikováno 

 

 
13b. Maurice Mendjizky, neidentifikováno 
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   14. Titulní strana katalogu výstavy Les Artistes Musicalistes, Francouzský institut 
v Praze, 1935 
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15. Arne Hošek, Hlas Carus�v - Bizet - Lovci perel 
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16. Josef Šíma, Obálka knihy Georges Ribemont-Dessaignes Pštros se zav�enýma 
o�ima, Praha Aventinum 1925, 21,2 x 13,5 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
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17a. Interiér výstavní sín� Aventinská mansarda 
 
 
 

 
 
 

17b. Interiér výstavní sín� Aventinská mansarda 
 



 184 

 
 
18. Titulní strana katalogu výstavy Pierre Auguste Renoir. Oleje, plastiky a kresby. Galerie 
Evropa. Praha 1931 
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19. Renée Sintenis, Dva zebu, kresba. Titulní strana katalogu výstavy Sou�asná evropská plastika. 
Rodinovy akvarely. Galerie Evropa. Praha 1931 
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20. Otto Gutfreund, Hamlet, 1911, bronz, 69,5 cm, Národní galerie v Praze 
21. Pablo Picasso, Fernande, 1909, bronz, 40,5 x 23 x 26 cm, Musée Picasso, Paris 
22. Emil Filla, Hlava, 1912, tempera, papír, 65,5 x 50 cm, Galerie výtvarného um�ní v Ostrav� 
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23. Georges Kars, Maurská žena. Reprodukce z: Katalog výstavy Georges Kars (Praha-Pa�íž). 
Galerie Hugo Feigla. Praha 1931 
 

 
 

24. Georges Kars, Žena s papouškem, 1926, olej, plátno, 100 x 80 cm, Národní galerie v Praze 
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25. Georges Kars, Panorama Prahy, 1939, olej, plátno, 65 x 215 cm, Musée d’Art moderne de 
Troyes 
 
 

 
 
26. Georges Kars, Rybí trh, 1934, olej, p�ekližka, 34 x 66 cm 

 
27. Georges Kars, Spravování sítí, 1932, olej, plátno, 33 x 45,8 cm, Moravská galerie v Brn� 
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28. Titulní strana katalogu výstavy 100 let francouzské kresby. Galerie Hugo Feigla. Praha 
1936 
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29. Titulní strana katalogu výstavy Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906 – 1921 s reprodukcí 
Picassova obrazu La Brioche, 1909, SVU Mánes, Praha 1922 
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30. Vincenc Beneš, Francouzské um�ní XIX. a XX. století v Praze, plakát výstavy SVU 
Mánes, Praha 1923, litografie/ofset,122 x 92 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
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31. Alfred Justitz, Um�ní sou�asné Francie, plakát výstavy SVU Mánes, Praha 1931, 
litografie/ofset, 122 x 92 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
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32. Alois Wachsman, Poesie 32 a soudobá architektura SSSR, návrh plakátu výstavy SVU 
Mánes, Praha 1932, pastel, papír, 94,5 x 12,4 cm. Um�leckopr�myslové museum v Praze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Alois Wachsman, Boxer, 1932, olej, plátno, 
80 x 60 cm, Oblastní galerie v Liberci 
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34a. P�ihláška Františka Hude�ka k výstav� Poesie 32, Praha 1932, Archiv hl. m. Prahy 
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34b. P�ihláška Františka Vobeckého k výstav� Poesie 32, Praha 1932, Archiv hl. m. Prahy 
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35. Salvador Dalí, Každodenní iluze (L'illusion diurne), 1931, olej, plátno, 34,5 x 25,4 cm, 
soukromá sbírka 
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36. Emil Filla, Klarinetista, 1932, olej, plátno, 146 x 116 cm, Galerie um�ní, Karlovy Vary 
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37a. Josef Sudek, instalace z výstavy Poesie 32, SVU Mánes, Praha 1932, vlevo socha V. 
Makovského, uprost�ed vlevo obraz F. Janouška Milenci I, vpravo socha H. Wichterlové 

 
37b. Josef Sudek, instalace z výstavy Poesie 32, SVU Mánes, Praha 1932, obrazy  
A. Hoffmeistera, naho�e Sen v hore�ce, dolní �ada zleva Noc, P�íb�h na mo�i. Socha H. Wichterlové Torso 
(Mate�ství) 
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37c. Josef Sudek, instalace z výstavy Poesie 32, SVU Mánes, Praha 1932, obrazy  
J. Šímy, horní �ada Krajina (1930), Krajina (1932), dolní �ada Building, vlevo socha  
V. Makovského, vpravo socha B. Stefana 

 
37d. Josef Sudek, instalace z výstavy Poesie 32, SVU Mánes, Praha 1932, obrazy  
J. Štýrského, horní �ada zleva Smrt Orfeova, Cigareta u mrtvé, dolní �ada zleva Obraz IV., Obraz III., Obraz 
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37e. Josef Sudek, instalace z výstavy Poesie 32, SVU Mánes, Praha 1932, obrazy Toyen, zleva 
Severní krajina, Jezerní krajina, Obraz I., Obraz II. 

 

 
 
38. Toyen, Obraz, 1932, olej, plátno, 100 x 80 cm, Západo�eská galerie v Plzni 
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39. Jind�ich Štýrský, ilustrace k Lautréamontovu Maldororovi, 1928, kolorovaná 
perokresba, �erná a �ervená tuš, papír, 14,5 x 21 cm, Národní galerie v Praze 
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40. Georges Kars, Portrét Maurice Utrilla, 1920, olej, plátno, 64 x 54 cm, Musée du Petit 
Palais, Ženeva 



 203 

 
 
41. Georges Kars, Podobizna Otto Gutfreunda, 1913, olej, plátno, 100,5 x 81 cm, Národní 
galerie v Praze 
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42. František Tichý, Francouzské malí�ství od Maneta po dnešek, plakát výstavy SVU 
Mánes, Praha 1937, litografie/ofset, 125 x 95 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
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43. Henri 
Rousseau, 
Zaklína� 
had�, 1907, 
olej, plátno, 169 
x 189,5 cm, 
Musée d'Orsay, 
Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Adolf Hoffmeister, Kolumbova lo�, 1921 – 1922, olej, plátno, 60,5 x 44,5 cm, Muzeum 
um�ní Olomouc  
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45. Vladimír Sychra, Orient a Alžír ve francouzském um�ní 19. a 20. století, plakát 
výstavy SVU Mánes, Praha 1938, litografie/ofset, 44 x 30 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. André Lhote, Velká ženská figura, 1924, olej, d�ev�ná deska, 98 x 75 cm, soukromá sbírka  
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47. Josef �apek, L‘École de Paris, plakát výstavy Um�lecké besedy, Praha 1931, litografie/ofset, 
126 x 96 cm, Um�leckopr�myslové museum v Praze 
 
 
 



 208 

 
48. Josef Šíma, ilustrace ke Kaleidoskopu, kresba 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
49. Josef Šíma, ilustrace k albu 
Pa�íž, list �. 1 – Larousse, 1927, 
kolorovaný lept, papír, 29,5 x 25 cm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
50. Josef Šíma, Ml (Vejce, Rovnováha, MZ), 1927, olej, plátno, 140 x 70 cm, soukromá sbírka 
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51. Josef Šíma, Evropa, 1927, olej, plátno, 80 x 65 cm, Moravská galerie v Brn� 
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52. Josef Šíma, Ve �ty�i hodiny odpoledne, 1929, olej, plátno, 132 x 100 cm, soukromá 
sbírka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Josef Šíma, ilustrace k albu Pa�íž, list �. 16 
- Tristan Tzara, 1927, kolorovaný lept, papír, 29 x 25 
cm 
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54. Josef Šíma, Portrét Rogera Gilbert-Lecomta, 1929, olej, plátno, 100 x 82 cm, Musée des 
Beaux-Arts, Reims 
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55. Josef Šíma, Building II, 1928, olej, plátno, 70 x 58 cm, zni�eno 
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56. Rudolf Kremli�ka, Odpo�ívající tane�nice, 1916, olej, plátno, 47 x 39 cm, Západo�eská 
galerie v Plzni 
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57. Rudolf Kremli�ka, D�v�e s prost�radlem, 1926, olej, plátno, 72 x 53 cm, Galerie výtvarného 
um�ní v Ostrav� 
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58a. Rudolf Kremli�ka, Nahota, 1924, 
lavírovaná tuš, papír, 29 x 19 cm, Galerie 
hlavního m�sta Prahy 
 

 

 

 

58b. Rudolf Kremli�ka, Francouzka, 1924, tužka, papír, 47 x 29 cm, Národní galerie v Praze 
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59. Adolf Hoffmeister, And�l nad vodami, 1922, olej, plátno, 50 x 38,5 cm, Oblastní galerie 
v Liberci 
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60. Henri Rousseau, Svoboda vyzývá um�lce k ú�asti na XXII. výstav� Nezávislých, 
1906 
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61. Adolf Hoffmeister, P�íb�h na mo�i, 1931, olej, plátno, 50 x 60 cm, Národní galerie v Praze 
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62. Adolf Hoffmeister, Hamlet, 1931, olej, plátno, 101 x 54 cm, Severo�eská galerie výtvarného 
um�ní v Litom��icích 
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63. Giorgio de Chirico, Cukrá�ství Periklovo, 
1926, olej, plátno, 100 x 81 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Titulní strana katalogu první výstavy 
skupiny surrealist� v �SR s koláží Jind�icha 
Štýrského z cyklu St�hovací kabinet (1934) 
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65. Jind�ich Štýrský, Povode�, 1927, olej, plátno, 110 x 55 cm, Moravská galerie v Brn� 
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Resumé 
Francouzské výtvarné um�ní v mezivále�ném �eskoslovensku a jeho ohlas 

 

Cílem diplomové práce Francouzské výtvarné um�ní v mezivále�ném �eskoslovensku  

a jeho ohlas je p�edevším dokumentace prezentování francouzského výtvarného um�ní 

v Praze v letech 1918 – 1938 prost�ednictvím výstav a následné zhodnocení jeho vlivu 

v kontextu �eského um�ní. Práce se zabývá problematikou vnímání francouzského um�ní 

�eskými um�lci a teoretiky d�jin um�ní, a to zvlášt� z hlediska výstavního provozu 

Spolku výtvarných um�lc� Mánes a dalších institucí a galerií, jakými byly Francouzský 

institut v Praze, Galerie Evropa, Galerie Hugo Feigla, Krasoumná jednota pro �echy  

a Um�lecké beseda.  

 

Frankofilství má v �eských zemích dlouhou tradici, ožívající zejména po roce 1848, kdy 

�eští malí�i (J. �ermák, S. H. Pinkas, K. Purkyn�) za�ínají podnikat �ast�jší cesty do 

Francie. N�kte�í z nich se tam dokonce usadili (A. Mucha, F. Kupka, O. Kubín, G. Kars). 

Již v p�edvále�né dob� se díky výstavám francouzského um�ní rozvíjí první �esko-

francouzské kontakty, na které bylo možné navázat po první sv�tové válce.   

 

Výstavy francouzského um�ní v mezivále�né Praze se staly významnou sou�ástí 

um�leckého provozu první republiky. Aktuální dobové tendence z Francie se k nám 

dostávaly zejména díky aktivit� Spolku výtvarných um�lc� Mánes, v jehož okruhu 

p�evládala všeobecná kosmopolitní snaha otev�ít se Evrop�. K prohloubení �esko-

francouzské kulturní vým�ny významn� p�ispívaly svým prestižním a ambiciózním 

výstavním programem také menší soukromé galerie. Mezi hlavní p�edstavitele sféry 

osvícených osobností pat�ili nap�íklad nakladatel Otakar Štorch-Marien nebo galerista 

Hugo Feigl, kte�í prosperovali zejména ve t�icátých letech, kdy provozovali v Praze 

elegantní prvorepublikové výstavní sín�. 

 

Vybrané výstavy francouzského um�ní jsou zkoumány z t�chto hledisek: jak byly tyto 

výstavy po�ádány, kdo býval zpravidla jejich hlavním organizátorem, kdo a jak se podílel 

na jejich vzniku, jaká byla jejich výsledná podoba. �áste�né odpov�di lze nalézt 

v dobových výstavních katalozích, které jsou ovšem �asto malého rozsahu a p�ipomínají 

spíše doprovodný leták. V�tšinou také postrádají reprodukce vystavených d�l a navíc je 
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nutné k tomuto materiálu p�istupovat velmi kriticky, jelikož sloužil zejména propaga�ním 

ú�el�m.  

 

Výstav francouzského um�ní se v letech 1918 – 1938 uskute�nilo v Praze více než 

padesát. Na každé výstav� bylo v pr�m�ru prezentováno sto padesát d�l od p�ibližn� 

t�iceti um�lc�. Jedná se tedy celkem o p�ibližn� �ty�i tisíce p�t set p�edstavených d�l 

francouzského um�ní. Zám�rem bylo dohledat v této široké škále konkrétní p�íklady 

um�leckých d�l, kdy se �eští um�lci pod dojmem vid�ných obraz� �i soch nechali alespo� 

voln� nám�tov�, kompozi�n� �i výrazov� inspirovat a zasadit všechny tyto informace do 

kontextu vývoje �eského um�ní v dob� mezi dv�ma sv�tovými válkami. 

 

Abstract 
French art in the interwar Czechoslovakia and its influence 

 

The aim of the thesis French art in the interwar Czechoslovakia and its influence is 

especially the documentation of French art in Prague in period 1918 – 1938 presenting at 

the exhibitions and appreciation of its influence in the context of Czech art. The thesis 

deals with the perception of French art by Czech artists and theorists of art history, 

especially in light of the exhibitions of SVU Mánes and the other institutions, such as 

Francouzský institut v Praze, Galerie Evropa, Galerie Hugo Feigla, Krasoumná jednota 

pro �echy and Um�lecké beseda.  

 

The popularity of France and French culture in the Czech lands has a long tradition, 

especially after 1848, when many Czech artists (J. �ermák, S. H. Pinkas, K. Purkyn�) 

went to France. Some of them even settled there (A. Mucha, F. Kupka, O. Kubín, G. 

Kars). Since the pre-war period has been organized many exhibitions of French art which 

developed the first Czech-French contacts which can be established after the First World 

War. 

 

The exhibitions of French art in the interwar Prague became an important part of the 

cultural life of Czechoslovakia. The French art and culture brought systematically mainly 

SVU Mánes and its activities contribute to enter a cosmopolitan Europe. The Czech-

French cultural exchanges develop significantly also smaller private galleries by its 
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prestigious and ambitious exhibition program. The main leaders in this sphere were f. e. 

publisher Otakar Štorch-Marien or art dealer Hugo Feigl who prospered especially in the 

thirties when engaged in Prague an elegant First Republic’s exhibition hall. 

 

Selected exhibitions of French art are researched in light of how these shows were 

organized; who was usually the main organizer who contribute to their final form. Partial 

response can be found in the original exhibition catalogues, but these are often small and 

more like an accompanying leaflet. Unfortunately these materials has a lack of the 

reproductions of the exhibited works. It is necessary to critically study this material which 

served promotional purposes. 

 

There are more than fifty of the French art exhibitions which were held in the years 1918 

– 1938 in Prague. Each show presented one hundred and fifty works by thirty artists on 

average. Total amount of presented French art works is about four thousand five hundred. 

The intention of the thesis was to find some concrete examples of Czech works of art 

which were inspired by French art seen at these exhibitions and deal with this information 

into context of the development of Czech art in the period between two world wars. 

 


