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Anotace

Cílem práce bylo dospět k obecným charakteristikám sochařského autoportrétu. 

Ty byly vymezeny a srovnávány s malířským autoportrétem. Hlavní část práce 

se zabývala popisem a rozporem jednotlivých sochařských autoportrétů. Byli 

vybráni zástupci pro jednotlivá dějinná období od konce 14. století do 20. let 20. 

století. Autoportréty byly srovnávány s portrétní tvorbou umělce i s jeho 

podobou a byla vymezena míra věrohodnosti a podobnosti. Na závěr byla 

podle těchto ukázek popsána jednotlivá specifika sochařských autoportrétů 

jejich typy a charakteristiky.

The aim of this work was to come to general characteristics of sculptural self-

portrait. They were defined and compared to self-portrait painting. The main 

part of work focused on describtion and contradictions among particular 

sculptural self-portraits. There were selected representatives for each period of 

history from the late 14th century to the 20's of the 20th century. The self-

portraits were compared both with artist's portait work and with his own 

appearance, and the level of credibility and resemblence were defined. In 

conclusion, there were described various specifics of sculptural portraits, their 

types and characteristics, according to these samples.



Abstrakt 

Sochařských autoportrétních vyobrazení se vyskytuje pouze omezené 

množství. Jen málokterý sochař zachytil svou podobu a pouze výjimečně 

dvakrát za život. Prvním sochařským autoportrétem je busta Petra Parléře 

v triforiu chrámu sv. Víta. Je to dobově ojedinělý případ a v českém prostředí 

zůstal na dlouhou dobu osamocen. V baroku začala souvislá řada 

autoportrétních vyobrazení v rámci větších ikonografických celků, tzv. 

kryptoportréty. Zásadní zlom pro tvorbu sochařských autoportrétů učinil J. V. 

Myslbek svou podobiznou z roku 1902. Předepsal ve své celistvosti typ vážené 

osobnosti, typ reprezentativní busty. Od této doby se sochařské autoportréty 

vyskytují v hojnější míře, v díle jeho žáků je sledovatelná souvislá

chronologická řada a její vývoj.

Sochaři se zpravidla zobrazují realisticky jako vážné osobnosti, zachycují 

veškeré své dosavadní zkušenosti v reprezentativních podobiznách. Ty jsou i 

po výrazové stránce věrným odrazem skutečnosti s přesným vystižením lidské 

fyziognomie a osobního charakteru. Důsledně pracují s prostorem, ale 

minimálně s mimoportrétními ikonografickými znaky. Nejsou závislé na 

objednávce, a proto jsou nejlepším odrazem umělcovi tvůrčí osobnosti. 

Klíčová slova

Autoportrét, podobizna, sochařství, Petr Parléř, Ferdinand Maxmilián Brokof, 

Josef Václav Myslbek, František Bílek, Otto Gutfreund.



Abstract

There is only limited amount of sculptural self-portraits. Only few sculptors 

captured their own appearence and they did it only exceptionally twice in their 

lives. The first known self-portrait is Petr Parléř's bust in St. Vitus Cathedral's 

triforium. It is a historically unique example and it remained isolated in the 

Czech area for a long time. During the Baroque, there began a long line of self-

portrait effigies within larger iconographic units, so called cryptoportraits. 

Three-dimensional effigies, as reliefs, occur with the same frequency.The major 

turning point for the creation of scuptural self-portraits was made by J. V. 

Myslbek with his effigy from 1902. He prescribed in its entirety the type of 

respectable person, the type of representative bust. Since then, there can be 

found the increasing use of sculptural self-portraits appear, the continuous 

chronological sequence and its development can be traced in the work of his 

pupils.

The sculptors usually portrait themselves as serious persons; they try to 

capture all their current experience with representative effigies. Even the 

expressional part of these effigies represent faithful reflection of reality with 

accurate depiction of human physiognomy and character. Their work with 

space is consistent but only minimal with extra-portrait iconographoc signs. 

Since they are not depended on the order, they represent the best reflection of 

the artist's creative personality. 
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Self-portrait, portrait, sculpture, Peter Parler, Ferdinand Maxmilián Brokof, 

Josef Václav Myslbek, František Bílek, Otto Gutfreund.
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1. ÚVOD

Autoportrét je běžně užívaný termín i způsob uměleckého vyjadřování, kdy 

umělec podává informace o své osobě. Běžně se s autoportrétem setkáváme 

v malířství, fotografii, ale i literatuře. Sochařských autoportrétů se vyskytuje

omezené množství, jen někteří sochaři zachytili svou tvář a pouze výjimečně 

víckrát za život. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou autoportrétu v českém 

sochařství od jeho počátku do 20. let 20. století. V úvodu práce je vymezeno 

pojetí autoportrétu a vyjasněny jednotlivé pojmy, které se tématu 

bezprostředně týkají. V obecné rovině je postižen historický vývoj autoportrétu, 

jako svébytného uměleckého projevu a specifického odvětví tvorby, a jeho 

vztah a závislost na tvorbě portrétní. Práce se zabývá tím, z jakých důvodů ke 

změnám i vývoji docházelo a do jaké míry byly autoportréty poplatné 

dobovému vkusu, módě a stylu. Došlo ke srovnání sochařského autoportrétu 

s malířským, vůči kterému byla vymezena jednotlivá specifika a charakteristiky 

sochařského autoportrétu. 

Hlavní část práce je zaměřena na rozbor jednotlivých děl, která byla 

vybrána tak, aby chronologicky postihla celý průřez vymezeného období. Došlo

k jejich popisu a rozboru, a také k jejich srovnání s portrétní tvorbou umělce. 

Tím byl vytvořen podklad pro vymezení jednotlivých specifik daných 

autoportrétů. Ze sledování historického vývoje byla vymezena specifika pro 

sochařské autoportréty v jednotlivých dějinných obdobích a popsán jejich 

chronologický vývoj.
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Téma autoportrétu v sochařství nebylo dosud podrobně prozkoumáno. 

Jisté informace se lze dozvědět z článku od Vojtěcha Volavky1 v časopise 

Umění. Vlastimil Tětiva sepsal katalog k výstavě Autoportrétyv českém umění 

20. a 21. Století,2 která proběhla v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad 

Vltavou v roce 2008. Literaturu pojednávající o malířských autoportrétech je 

možné dohledat v hojnější míře.3

Cizojazyčná literatura o autoportrétech reflektuje zpravidla malířské a 

fotografické autoportréty.4

                                               
1 Volavka Vojtěch: Autoportrét v Čechách, Umění, č. 13, Praha 1940–41.
2 Tětiva Vlastimil: Autoportréty v českém umění 20. a 21. Století, Hluboká nad Vltavou 2008.
3 Štěpánek Pavel: Český portrét 1877–1987, Praha 1987. – Srp Karel: Expresionistický portrét. In: 
Pomajzlová Anna (ed.): Expresionismus a české umění, Praha 1995. – Rusinová Zora: Autoportét vo 
Slovenskom výtvarnom umení 20. Storočí, Bratislava 2009. – Preiss Pavel, Šafařík Eduard: Český 
barokní portrét, Praha 1963. – Laudová Věra: Autoportréty malířů, Panorama, č. 5, Praha 1975. –
Učníková Dana: Historický portrét na Slovensku, Bratislava 1980. – Bakošová Jindra: Metamorfózy 
portrétu, Ars, č. 1, Bratislava 1985. – Malířová Muchová Marie: Portrétní tvorba, Praha 1981.
4 Woods-Marsden Joanna: Renaissance self-portraiture, London 1998. – Warner Malcolm: Portrait 
painting, London 1979. – Walker John: Portraits, New York 1983. – Campbell Lorne: Renaissance 
portraits, New Haven 1990.
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2. VYMEZENÍ POJMŮ

Všeobecné encyklopedie a slovníky, jako jsou například Ottův slovník naučný, 

Universum nebo Všeobecná encyklopedie, výrazy portrét a autoportrét neobsahují. 

Následující výklady jednotlivých pojmů se opírají o Novou encyklopedii českého 

výtvarného umění, Lexikon malířství a grafiky a o Výtvarné umění, výkladový slovník

od Jana Baleky.5

2.1. Portrét

Slovo portrét označuje zobrazení člověka výtvarnými prostředky, přičemž se 

jedná o umělecké zpodobnění celé postavy nebo její části, nejčastěji jde o busty,

tedy obličej s rameny, nebo o polopostavy. Z typologického hlediska se při 

tvoření poprsí může jednat o portrét z čelního pohledu en face, z bočního 

pohledu profil, nebo poloprofil při tříčtvrtečním natočení hlavy portrétovaného. 

Jeho podstatou je zachycení trvalých znaků lidské osobnosti 

v individualizovaných rysech vnější podoby. Vystižení podoby je 

předpokladem portrétování.6 Věrné zpodobnění samo o sobě ještě není zárukou 

uměleckosti, jak jsou toho důkazem řady sice reprezentativních, ale prázdných 

a úpadkových salónních portrétů.7

Portréty ze sociologického hlediska často plní funkci reprezentativní. 

Nechávali si je zhotovovat významní lidé jako připomínku sebe sama pro 

budoucí generace a tím také prodlužovali svůj pobyt na zemi. Připomíná se jimi 

například politická moc či tradice ve formě královských rodokmenů nebo třídní 

sebevědomí, kam spadají aristokratické či měšťanské podobizny. Portréty se 

také nechávaly zhotovovat jako upomínky významné události, například při 

příležitosti jmenování do významné funkce. Postupem času se tento žánr 

                                               
5 Baleka Jan: Výtvarné umění, výkladový slovník, Praha 1997. – Kolektiv autorů: Nová encyklopedie 
českého výtvarného umění, Praha 1995. – Altman Lothar (ed.): Lexikon malířství a grafiky, Praha 

2006.
6 Altman (pozn. 5), s. 482.
7 Štěpánek (pozn. 3), nestr.
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rozšířil na víceportréty – dvojportréty, trojportréty, skupinové portréty. 

Zvláštním případem skupinového portrétu jsou rodinné portréty.8

V současné době jsou reflektována dvě hlediska, co je možné považovat 

za portrét. Na jedné straně nelze portrét zaměňovat s tzv. charakteristickými 

studiemi, s všeobecnými typy jakými jsou například obrazy světců. A to 

dokonce i tam, kde lze určit podobu portrétovaného. Nemusí jít vždy o portrét, 

pokud převažuje zájem o momentální situaci a děj. Portrét má ve středu svého 

zájmu lidskou osobnost jako výjimečnou hodnotu. Ale někteří teoretici se 

domnívají, že každé individuální zobrazení je portrétem.9 Mluví například o 

portrétním zobrazení krajiny, květin apod. V době moderního umění se v 

portrétu jedná o zhodnocení individuality v jedinečnosti psychického života.10

Franz Wickhoff v římské portrétní tvorbě nalezl podstatu i počátky římského 

slohu.11 V tomto případě se portréty staly klíčem, který pomohl pochopit smysl 

a vývoj římského umění.

2.2. Autoportrét

Slovo autoportrét je složeno z řeckého autos, tedy sám, a z francouzského 

portrait tedy podobizna. Autoportrét je zjednodušeně řečeno vlastní podobizna. 

Podobizna, ve které se sám autor díla zpodobňuje a to nejen po vizuální 

stránce, ale i v jeho psychologickém rozpoložení a jedinečnosti.12

Sebezpodobnění umělce kolísá mezi vnějšími rysy a psychologickým 

sebepozorováním. Jedná se o psychoanalytické proniknutí k vlastnímu já, kde 

se uplatňuje i problematika postavení umělce ve společnosti.13 Přičemž 

portrétnost, vystižení podoby, je jeho podstatnou složkou. Často se za 

                                               
8 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 635.
9 Ibidem, s. 636.
10 Ibidem, s. 635.
11 Vacková Růžena: Věda o slohu, Praha 1993, s. 145.
12 Baleka (pozn. 5), s. 36.
13 Altman (pozn. 5), s. 38.
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autoportrét považuje i zpodobení bez portrétních rysů, kdy je osobnost 

charakterizována předměty, případně může být identifikace provedena 

přípisem.14

Autoportrét je nezávislý na objednávce, proto může být vytvářen 

z nejosobitějších pohnutek umělce, není vytvářen kvůli zisku. Jeho výhodou je i 

svobodné a na dobových požadavcích nezávislé ztvárnění. Umělec se 

zpodobňuje pomocí zrcadel, do kterých se dívá, čímž je často ovlivněna 

kompozice díla, typická tříčtvrtečním natočením hlavy. Sochaři mají situaci 

zkomplikovanou tím faktem, že prostřednictvím dvojrozměrného odrazu 

v zrcadle vytvářejí trojrozměrný objekt.

Malířské autoportréty jsou pravděpodobně nejvíce rozšířené. V poslední 

době jsou velice oblíbené fotografické autoportréty. Často se s autoportrétem 

setkáváme u umělců subjektivně orientovaných nebo mířících k psychologické 

analýze. Naopak u umělců sledujících nadosobní ideály se autoportréty 

nevyskytují. Tento fakt také souvisí s posuzováním umělce, jeho postavením ve 

společnosti a povýšením výtvarných technik z řemesel na svobodná umění. 

Obecně platí, že čím blíže do současnosti, tím se autoportrétů vyskytuje větší 

množství.15

2.3. Kryptoportrét

Jedná se o specifický druh autoportrétu, kdy umělec použije svou tvář ve 

větším celku, ve výjevu, který se netýká jeho osoby. Často v rámci 

mytologických nebo náboženských scén. Je to projev sebestylizace umělce 

v rámci jiného vznikajícího díla.16 Běžně se s tímto jevem setkáváme od 

renesance, kdy se malíři malovali v rámci stafáže u náboženských scén. Takové 

zobrazení umělce sebe sama ve vícefigurální kompozici poznáme podle 

                                               
14 Baleka (pozn. 5), s. 36.
15 Altman (pozn. 5), s. 39.
16 Baleka (pozn. 5), s. 282.



14

upřeného pohledu na diváka. S kryptoportréty se setkáváme i v sochařství, kdy 

typickým reprezentantem je Braunův portrét v Maltézské statui na Karlově 

mostě. V kryptoportrétu si umělec může záměrně přivlastnit charakter osoby, 

do které se projektuje, například Braun jako svatý Lukáš, ovšem se sochařskými 

atributy. Je však potřeba se ptát do jaké míry jsou sochařské kryptoportréty 

záměrné a v jakém případě jde pouze o použití vlastních rysů pro stafáž výjevu.

Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo, jakou podobu světci mají mít a 

použití umělcovi tváře je jedna z dostupných možností. I když to samozřejmě 

vypovídá o autorově vysokém sebevědomí. To jestli se jedná o záměrnost, kdy 

si sochař přivlastňuje charakter osoby, do které se projektuje, závisí na výjevu, 

souvislostech a celkové koncepci díla.

Kryptoportréty vznikali v dobách, kdy byli umělci sdružováni ve 

spolcích a byli považováni ještě více za řemeslníky než za samostatné tvůrce.

Zpodobněním své tváře projevovali svou individualitu a vydobývali si vážnost 

a nezávislé postavení. V sochařství se s takovými podobiznami setkáváme 

pouze do 19. století. Od té doby jsou tvořeny sochařské autoportréty jako busty 

nebo samostatné reliéfy. Sochařský autoportrét, který by byl součástí většího 

celku, zcela mizel.17

2.4. Sebestylizace

Jde o uměle a záměrně vytvořený postoj, nebo pózu, prezentovaný navenek, 

který nemusí odpovídat realitě. Záměrem je působit lépe, budit lepší 

reprezentativní dojem. I nejrealističtější portrét není věrným odrazem

skutečnosti, ale je zprostředkován subjektivitou tvůrce.18 Nejde o objektivní 

skutečnost, ale o subjektivní interpretaci. Objevuje se nejen u portrétujícího, 

který určitým způsobem může charakter portrétovaného významově posunout, 

                                               
17 Altman (pozn. 5), s. 482.
18 Zvěřina Josef: Umělecké dílo jako znak, Praha 1971, s. 78.
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ale i sám portrétovaný zaujímá nějaký postoj a pózu. Jedná se o pózu nebo 

postavení portrétovaného nejen fyzické, to jakým způsobem se postaví a jak se 

tváří, ale hlavně reprezentační. Člověk se vědomě chová tak, jak chce, aby ho 

vnímali ostatní, prezentuje sám sebe jako jedinečnou osobnost a formuje tím

svůj postoj ke světu.19 Proces sebeprezentace umělce v podobě autoportrétu je 

vědomým uchopením a tvůrčím zpracováním zážitků a zkušeností jednotlivce, 

v prezentaci obrazu o sobě samém. Přístup k takové sebereflexi je v první řadě

psychologický.20 Sebestylizace je způsob sebeprezentování charakteristický pro 

současnost nejen v umění, ale také v životě. K takovým projevům častěji 

dochází v případech, kdy se jednotlivec konfrontuje s autoritou, vůči které je 

nucen se vymezit.21

                                               
19 Konečný Lubomír: Rudolfínští umělci o sobě ve svých dílech, In: Rudolf II a Praha, Praha 2007, s. 
109. 
20 Rusinová (pozn. 3), s. 9.
21 Srovnej též: Greemblatt Stephen: Renaisance Self-Fashioning, London 1980. – Suntrup Rudolf 
(ed.): Self-Fashioning, Amsterdam 2002. – Brown Katharine: The Painters Reflection, Firenze 2000.
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3. HISTORIE AUTOPORTRÉTU

Podle antické tradice bylo malířství a sochařství vynalezeno k uchování 

vzpomínek na tváře. Umělec byl nezbytnou součástí a nástrojem slávy, každý 

velký člověk potřebující chválu a uznání měl zájem na získání umělecké 

podpory.22

Již ve středověku se můžeme setkat s jistou formou autoportrétu, 

většinou jsou bez portrétní podobnosti, takže je možné je identifikovat pouze 

podle atributů nebo přípisu. Italští freskaři 14. století, kteří ve svých 

kompozicích používali portréty současníků, vkládali na okraje výjevů i své 

vlastní podobizny.23 Tak vznikly první autoportréty, kdy se v malířství umělci 

portrétovali na pozici asistenčních postav u dobově žádaných náboženských 

výjevů.24 V sochařství je prvním autoportrétem busta Petra Parléře v triforiu 

chrámu sv. Víta [3], a až z první poloviny 15. století pochází portrétní hlavička 

Gilbertiho na dveřích Florentského Baptisteria [1] nebo Filareteho postava s 

kružidlem z chrámových dveří ve Vatikánu [2].

Klasické autoportréty, se začaly objevovat v dobách, kdy došlo k rozvoji 

portrétování jako svébytného druhu malby. V době, která se odklonila od 

anonymní umělecké produkce na oslavu Boží a zaměřila se na člověka. 

Autoportrét se vyvíjel především v renesanci, která rozvinula všechny druhy 

portrétu.25 Umělec, pracující pro sebe a z vlastního přesvědčení ještě 

neexistoval, jejich činnost byla „pouze“ řemeslnickou zakázkou. Byla to doba,

kdy se vzbudil nový zájem o člověka, o jeho individualitu i soukromí.26 Tento 

zájem vzbudil rozmach autoportrétu v podobě, kterou známe dnes. Kolem roku 

1500 se autoportrét již zcela osamostatnil a dosáhl nejvyšších psychologických 

                                               
22 Garin Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět, Praha 2003, s. 207.
23 Altman (pozn. 5), s. 40.
24 Typickým příkladem je Růžencová slavnost Albrechta Dürera. Dále by z této kategorie mohli 
být jmenováni Fra Filippo Lippi nebo Sandro Botticelli s Klaněním tří králů.
25 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 636.
26 Garin (pozn. 22), s. 187.
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hloubek. První autoportrét jako autonomní obraz namaloval Albrecht Dürer 

kolem roku 1500, kde se zobrazením z čelního pohledu, který byl po staletí 

vymezen zobrazování Krista, stylizoval ke kristovskému typu. Na něj navázal 

Arcimboldo a jimi vytvořený typ autoportrétu podává osobitou výpověď o 

smyslu a vznešenosti umění.27

Portrétovaní umělci na dvoře Rudolfa II. se oblékali a vystupovali jako 

aristokraté, nenesli žádné atributy své profese, neprezentovali známky 

řemeslných aspektů ani umělecké činnosti. Jejich významnost a postavení bylo

zobrazeno prostřednictvím držení těla, gestem, oděvem a fyziognomií.28 Tzv. 

renesanční loket29 byl v raném novověku typickým gestem sebevědomého 

jednotlivce, který se vymezoval vůči svému okolí. Manýrismus do portrétování 

přinesl dušezpyt, zdůraznil kontrast mezi vnější maskou a složitostí vnitřní 

psychiky.30

Barokní umělci se snažili o osamostatnění svého umění nezávislého na 

zakázkách a objednavatelích. Pomalu si vydobývali právo na malování pouze 

v okamžicích inspirace a možnosti vystavovat svá díla k prodeji. Umělcova 

autonomie šla ruku v ruce s jeho integrací do mechanismů obchodu.31 Malíři se 

vědomě stavěli na úroveň svých šlechtických mecenášů. Petr Brandl se 

namaloval v nádherném šatě s bohatou parukou, je zde možné spatřit rysy 

stavovsky honosných portrétů. Často zobrazovali kavalírský stav, aby tak 

poukázali k lidské stránce uměleckého autoportrétu. Umělci se snažili 

zapadnout mezi sortu lidí z vyšších vrstev.32 Podobizny baroka zdůrazňují 

náhlé hnutí nitra, pracují s reprezentativním prostředím.33 Krajnosti v této 

kategorii dosáhl Rembrandt, jehož autoportréty se počítají na desítky, přičemž 

každý zachycuje jinou tvář, jinou náladu, jiný okamžik. Tyto podobizny 

                                               
27 Konečný Lubomír: Archimboldo, Kristus a Dürer, Buletin Národní galerie v Praze V.–VI., Praha 

1995/96, s. 247.
28 Konečný 2007 (pozn. 19), s. 116.
29 Blíže: Spicer Joaneath: The Renaissance elbow, In: A Cultural History of Gesture, Ithaca 1991.
30 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 635.
31 Vallari Rosario: Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004, s. 297.
32 Problematikou se zabýval též: Preiss, Šafařík (pozn. 3).
33 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 635.
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předvádějí nejenom vznešenost umělcovi profese, ale i jeho vlastní 

společenskou významnost.34 Toto pozorné sledování proměn tváře, hluboká 

introspekce, a umělecky svobodná ztvárnění dokazují, že i přestože autoportrét 

podléhal vývojovým zákonitostem portrétu, tak svou nezávislostí na zakázce 

rozvinul svou vlastní podstatu a je vytvářen z umělcových nejosobitějších 

důvodů.35 V této době se jako zvláštní projev také zformoval celofigurální a 

skupinový autoportrét. V 17. století dosáhl autoportrét svých nejvyšších 

možností a kvalit, jak v zachycení živé individuality tváře, tak v psychologické 

introspekci. Rokoko pak přineslo zdrobnění formy a přírodní kulisu.36

Umělci romantismu se naopak důsledně odlišovali. Často k tomu 

používali různé atributy jako například oděv, uměleckou kštici nebo vázanku či 

kožešinový límec. Mnoha jinými efekty zdůrazňovali svou výjimečnost, 

nechtěli splynout s žádnou vrstvou, tvořili nový výjimečný umělecký stav.37

V druhé polovině 19. století, s nástupem nových uměleckých směrů, se portréty 

vytratily z uměleckého zájmu. Impresionismus portrétování nepřál, v tomto 

období jich lze nalézt pouze omezené množství. Naopak u postimpresionistů a 

expresionistů hraje portrét velmi významnou roli. Expresionistické podobizny 

chtěly být rentgenovými snímky duševního života svých modelů.38 Tvorba byla 

chápána jako bezprostřední odraz duše a v autoportrétu si je umělec nejblíže, 

v autoportrétu přímo zrcadlí svoji duši.39 Doprovodnými rysy autoportrétů 

vzniklých kolem roku 1910 je aura, kterou lze interpretovat jako pokračování 

svatozáře, která má zvýraznit portrétovaného.40

V moderním umění nestál autoportrét ve středu zájmu a abstraktní 

umění ztratilo autoportrét ze zřetele zcela. V meziválečném období 

nadrealistické podobizny zachycovaly prchavou esenci lidské osobnosti.41 Od 

                                               
34 Konečný 2007 (pozn. 19), s. 112.
35 Baleka (pozn. 5), s. 36.
36 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 635.
37 Volavka 1940 (pozn. 1), s. 216.
38 Štěpánek (pozn. 3), nestr.
39 Srp (pozn. 3), s. 65.
40 Ibidem, s. 66.
41 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 635.
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akademické, realistické malby se přešlo k subjektivizaci a uvolnění jak 

v obsahu, tak ve formě. Díky tomu vznikala velmi zajímavá díla Cézanna, 

Gogha, Muchy, Gaugina.42 Moderní autoportréty se chtějí odlišit, často mají 

diváka šokovat, vyvolat v něm vlnu emocí a je jedno jestli pozitivních anebo 

negativních. Tradiční ikonografická schémata profesního autoportrétu 

s atributem se postupně vytratila a od 60. let 20. století ho nahradily nové formy 

autobiografického příběhu související s novými technologickými možnostmi 

výtvarného projevu.43

Z výše uvedeného historického přehledu vyplývá, že tvorba autoportrétů 

úzce souvisí s vývojem umění jako takovým a zároveň s postavením umělce ve 

společnosti a jeho přijímáním. Aby umělec sám sebe mohl prezentovat jako 

malíře nebo sochaře, společnost musela být připravena akceptovat ho jako 

samostatný tvořivý subjekt.44 Ve středověku ještě pojem umělce nebyl 

používán, to co my dnes nazýváme uměním, vytvářeli řemeslníci. Středověké 

umění je zcela podřízeno náboženství, tvorba se odehrávala ve jménu a na 

oslavu Boha. Produkce profánního charakteru byla minimální. Proto v této 

době také prakticky žádné autoportréty nenalezneme. V pozdním středověku 

začala fungovat oslava panovníka a jeho připomínka. V našem prostředí se 

projevila výzdobou triforia a královskými náhrobky v chrámu sv. Víta. Zde se 

objevily první známky sebevědomí umělce, který se stavěl na společenskou 

úroveň nejvyšší šlechty – autoportrét Petra Parléře v triforiu chrámu sv. Víta 

(viz. dále). V renesanci, která byla celá orientovaná na člověka, pomalu 

docházelo ke změně, začala se vytvářet autonomní autoportrétní vyobrazení.

Proměnila se hierarchie kulturních a etických hodnot a ustálil se společenský 

statut svobodného umělce.45Řemeslník se definitivně oprostil od cechu a stal se 

z něj sebevědomý samostatný umělec.46

                                               
42 Dalšími umělci, u kterých sehrál autoportrét důležitou roli, byli například Egon Schille nebo 
Mexičanka Frida Kahlo, pro kterou byl autoportrét životním tématem.
43 Rusinová (pozn. 3), s. 11.
44 Ibidem, s. 13.
45Základní kámen tomuto převratu položil v roce 1540 Pavel III. když oficiálně uvolnil 
Michelangela z korporace – Ars scalpe llinorum. Cosimo Medičejský udělal roku 1571 totéž pro 
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V 17. století se dále prosazovalo sebevědomí umělce a upevňovalo se jeho 

postavení ve společnosti. Zobrazoval se jako hrdý uznávaný tvůrce na pozadí 

s atributy své profese. Tím umělec kladl důraz na svoji společenskou roli a 

povolání. V 19. století, kdy byl umělec ještě nucen bojovat o své společenské 

uznání, se malíři zpodobňovali se stavovskou příslušností. Sochaři v této době 

byli v nevýhodě, jejich akademická výuka ještě neměla vlastní program. To se 

změnilo roku 1885 se založením Myslbekova sochařského ateliéru v rámci

Uměleckoprůmyslové školy v Praze (dále jen UMPRUM). Do té doby se sochaři 

školili v kamenických dílnách, které fungovaly až do roku 1856 v podstatě jako 

cechovní instituce. Sochaři v té době pouze realizovali návrhy malířů.47 Se 

založením Myslbekova ateliéru se celá situace proměnila, nejen že se místní 

sochaři pomalu dostali na mezinárodní úroveň, ale začaly se i v hojné míře 

vyskytovat sochařské autoportréty. Pilotním počinem v tomto směru byla 

vlastní Myslbekova podobizna z roku 1901, která se vyznačuje množstvím 

specifik (viz dále). Od této chvíle bylo společenské prostředí připraveno 

respektovat takto svébytné projevy umělecké individuality. Velkou roli v této 

době také hrálo vynalezení fotografie, která podstatnou měrou ovlivnila 

portrétování jako samostatné umělecké odvětví. Nejprve spolu soupeřili načež 

význam a relativní rychlost a jednoduchost fotografie převládla.

Naopak 20. století bylo charakteristické svojí rozmanitostí. Široká paleta 

různorodých umělců představovala živnou půdu pro nejosobitější umění. 

Umělci si mohli tvořit podle vlastních představ, aniž by byli svazováni 

pravidly. Tvořili z vlastních pohnutek, bez závislosti na zakázce a objednávce. 

Tato svoboda v umění se projevila pestrou škálou uměleckých autoportrétů. 

Dvacáté století je na autoportréty nejbohatší, upustilo se od klasických 

zobrazovacích technik a umění je tvořeno pomocí moderních technologií. 

V moderních autoportrétech je kladen důraz především na sebereflexi a 

                                                                                                                                         
všechny umělce. Když byla ustanovena Accademia del disegno, která zajišťovala neřemeslný 
statut vyžadovaný pro „vyšší umění“.
46 Srovnej: Sekyrka Tomáš: Umění a mistrovství, Praha 1997.
47 Petrasová Taťána – Prahl Roman: Mnichov – Praha, výtvarné umění mezi tradicí a modernou,

Praha 2012, s. 219.
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introspekci. Moderní umělec tvoří hlavně pro své potěšení, z vnitřního 

nutkavého pudu.48

Portrétování bylo přirozenou součástí tvorby mnohých umělců. Proto se 

do autoportrétů promítá jednak celá škála historických slohů, tak individuální 

různorodost.49 V některých dějinných epochách je portrétování běžnější v jiných 

méně. Četnost autoportrétů je závislá na postavení umělce ve společnosti a 

s tím, do jaké míry je umělec považován za individualitu. Obecně platí, že čím 

blíže k současnosti, tím uměleckých autoportrétů přibývá. Dějiny autoportrétu 

ozřejmují přechod od řemeslného stavu k samostatnému umělci, který 

vystupuje z anonymity a stává se uměleckou individualitou.50

Mnozí umělci v zachycení vlastní podobizny, stejně jako ve své tvorbě, 

chtěli popřít pomíjivost času. Byli přesvědčeni, že svým vyobrazením zanechali 

trvalou stopu, odkaz budoucím generacím, že jejich dílo bude žít i po jejich 

smrti.51

                                               
48 Mádl Karel Boromejský: Umění včera a dnes, Praha 1904, s. 7.
49 Rusinová (pozn. 3), s. 11.
50 Garin (pozn. 22), s. 207.
51 Rusinová (pozn. 3), s. 13.
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4. POJETÍ AUTOPORTRÉTU

Do každého uměleckého díla umělec určitým způsobem projektuje sám sebe, 

svou osobnost, své představy o světě. Umělecké dílo je autentickým osobním 

projevem svého tvůrce, ale zároveň také výrazem své doby. Každé umělecké 

dílo, ať už je to obraz, socha, kresba nebo fotografie, se do určité míry stává i 

sebezobrazením autorovi osobnosti, jeho vztahu ke světu a k realitě, která ho 

obklopuje.52

Pro účely této práce je pojem autoportrét chápán pouze jako vyobrazení 

tváře autora. Jako zobrazení sebe sama, ve kterém je možné postřehnout 

proniknutí do soukromí umělce. Nejde pouze o výtvarné ztvárnění podoby

umělce, ale často se jedná až o intimní ponor do jeho životních osudů a příběhů. 

Dobrý autoportrét prezentuje, jak se člověk vidí nebo jak chce, aby jej viděli 

ostatní. Je zajímavým nejen z uměleckého, ale i z psychologického hlediska.53

To jakou formu sebeprezentace si umělec zvolil, souvisí také s jeho rolí a 

místem v sociální struktuře. Především s existující typologií a ikonografickými 

schématy, které byly běžně užívány pro reprezentaci jiných osobností dle třídní 

příslušnosti.54

Autoportrét svým způsobem cosi shrnuje, zachycuje okamžitý stav, 

nabízí nenahraditelnou představu o svém tvůrci. Jak výstižně poznamenal 

Vojtěch Volavka „autoportrét ve výtvarném umění je něčím podobným jako 

autobiografie v literatuře.“55 Jen s tím rozdílem, že těžko člověk napíše více 

autobiografií, ale výtvarných autoportrétů může vytvořit mnoho.

V autoportrétu se dostává umělci prostoru jak v celé šíři jeho zájmů, tak i v jeho 

technickém talentu. 

                                               
52 Rusinová (pozn. 3), s. 7. 
53 Tětiva (pozn. 2), s. 5.
54 Rusinová (pozn. 3), s. 13.
55 Volavka 1940 (pozn. 1), s. 183.
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4.1. Malířský autoportrét

Mezi malířskými a sochařskými autoportréty jsou určité rozdíly, které jsou 

vymezeny jednotlivými specifiky. Všichni umělci vnímají týmž smyslem, 

zrakem, ale výsledky jejich počínání jsou rozdílné. Malířství rozkládá objekt do 

plochy, kdežto sochařství do prostoru. Skutečná plocha, do které malíř převádí 

plastické objekty, je ve své podstatě abstraktním prostorem nebo iluzí prostoru.

Plocha je v malířství daný předpoklad, který je nutno respektovat.56

Malířský autoportrét může být chápán jako souhrn ikonických znaků 

vtělených v obrazy, přičemž znaky samy o sobě mají hodnoty působící 

bezprostředně. Je možné zkoumat, co tyto znaky sdělují nad rámec vyobrazení. 

Lze tyto znaky studovat odděleně a dávat je do kontextu daného díla.57

V malířských autoportrétech je větší prostor pro práci s atributy, postojem a 

prostorem. Jako méně častý případ se vyskytují autoportréty s neutrálním 

pozadím. Rozšířenější je případ, kdy se umělec zasadí do materiálního 

prostředí. Ať už se jedná o interiér nebo exteriér, který je v určitých dějinných 

obdobích preferovanější. Prostředí funguje jako zázemí sebereprezentace, podle 

čehož je možné vnímat sekundární informace jako původ, stavovskou 

příslušnost, rodinné zázemí. Dají se z něj vyvodit umělcovi ambice, osobní a 

profesní identita, ale i některé povahové vlastnosti.58 Čím větší část těla je 

zachycena, tím větším množstvím výrazových prostředků může umělec 

komunikovat, včetně řeči těla.59 Například postavení a natočení hlavy, 

signalizuje uměleckého génia v okamžiku inspirace. Malované autoportréty 

často umělce zachycují při práci ať už na vlastním portrétu nebo při malbě 

jiného obrazu, často však s malířským nářadím v ruce. Od konce 15. století se v 

obrazových autoportrétech objevuje polofigura s mluvícíma rukama, které 

odkazují k dané profesi.60 V malbě je možné používat ikonografická schémata, 

                                               
56 Gutfreund Otto: Výtvarné zjevy, Praha 1927, s. 30–37.
57 Zvěřina (pozn. 18), s. 12.
58 Rusinová (pozn. 3), s. 42.
59 Též: Schmitt Jean-Claude: Svět středověkých gest, Praha 2004. – Šindelář Dušan: Estetika situací,
Praha 1976. – Roodenburg Hernana (ed.): A Cultural History of Gesture, New York 1991.
60 Mukařovský Jan: Umělecké dílo jako znak, Praha 2008, s. 57.
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tím odkazovat dál, dát obrazu hlubší smysl. I barva má svůj význam, stejně jako 

linie a obrys. Malířské autoportréty se vyskytují celkem běžně, lze je opakovat 

nesčíslněkrát.61 Může to být způsobeno jednak tím, že jsou relativně rychle a 

snadno hotové a můžou fungovat jen jako záznamy umělcova duševního stavu 

a momentálního rozpoložení, jak to známe z příkladu Rembrandtova. Věra 

Laudová62 spatřuje v nadměrné produkci malířských autoportrétů nedostatek 

finančních prostředků umělce na zaplacení modelu, kdežto malíř je sám sobě 

jako model neustále k dispozici. Tímto tvrzením oponuje badatelům, kteří 

v autoportrétování spatřují projevy narcismu.63

4.2. Sochařský autoportrét

Sochařské autoportréty jsou méně časté, jsou to trojrozměrná díla umístěná do 

volného prostoru. Odpadá práce s pozadím, tak důležitá a charakteristická pro 

malířské autoportréty. Naopak je potřeba myslet na umístění do tohoto 

prostoru, protože prostor je v sochařství daný předpoklad. Hlava nestojí sama o 

sobě a v okamžiku, kdy se nejedná o kryptoportrét 17. či 18. století nebo o 

autoportrét v rámci celé figury, jak je to typické pro 20. století, musí sochař

pracovat s podstavcem, s umístěním a postavením busty. V takovém případě 

podstavec spoluutváří charakter celé práce a rozšiřují se sochařovy výrazové 

prostředky. Pouze v omezeném počtu prací nalezneme v rámci sochařského 

autoportrétu atributy. V ostatních případech sochař s divákem komunikuje 

pouze výrazem tváře a zpracováním daného materiálu. Sama volba materiálu 

charakterizuje osobní podobu.64

Dalším důležitým utvářejícím prvkem díla je hra světla, přírodní živel, 

s jehož působením je potřeba při zpracování sochařských autoportrétů počítat. 

Světlo však úzce souvisí s modelací, která utváří charakter povrchu a dodává 

                                               
61 Volavka (pozn. 1), s. 183.
62 Laudová Věra: Autoportréty malířů, Panorama, č. 5, Praha 1975, s. 24.
63 Ibidem, s. 26.
64 Vacková (pozn. 11), s. 107.
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dílu výraz. U sochařských autoportrétů se řeč těla omezuje na výraz tváře, ten 

se stává přímým komunikantem s divákem. Důležité je srovnání autoportrétu 

sochaře s jeho další portrétní tvorbou, teprve tehdy je možné určit do jaké míry 

je celkové zpracování a provedení charakteristické pro danou práci nebo 

odpovídá zbylé umělcově produkci. 

Volavka ve svém článku65 přirovnává sochařské autoportréty svou 

úsporností k autoportrétům literárním. Sochaři netíhnou k sebezpytování, a 

proto se nezpodobňují tak často jako malíři. Zatímco v malířství a v moderních 

výtvarných médiích často najdeme více autoportrétů, v sochařství se objevuje 

zpravidla jeden. Ani u významných sochařů – portrétistů nenajdeme více než 

dva autoportréty a to spíše výjimečně.66 Sochařský autoportrét je jakýmsi 

shrnutím dosavadního umělcova života, nejedná se o zachycení okamžiku nebo 

momentálního umělcova rozpoložení, je to trvalý reprezentativní výsledek 

sochařova počínání.

                                               
65 Volavka (pozn. 1), s. 186.
66 Ibidem, s. 192.
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5. ROZBOR DĚL

Tato část se zabývá rozborem jednotlivých sochařských autoportrétů a to na 

příkladech napříč staletími. Byli vybráni zástupci jednotlivých etap, na kterých 

je ukázán samotný vývoj a dobové proměny v sochařském autoportrétu. 

Zároveň i rozdílnost přístupů s jakými k zhotovování vlastních podob sochaři 

přistupovali. Součástí je krátké představení každého umělce a stručné 

seznámení s jeho tvorbou. Bude zhodnocena sochařova portrétní tvorba, aby 

bylo možné vůči ní vydefinovat charakteristiky autoportrétu. Součástí je také 

srovnání autoportrétu s jinými vyobrazeními, například s portréty či s kresbami 

jiných umělců nebo s fotografiemi, a porovnání míry podobnosti. 

Aby mohlo dojít k obecným závěrům a pokud možno objektivním 

posouzením sochařských autoportrétů je potřeba vymezit kritéria, podle 

kterých budou všechna rozebíraná díla posuzována. 

 Volba materiálu, jeho opracování a struktura díla – každý materiál 

má svá specifika a limity, umožňuje tedy jiné přístupy opracování. 

Zpracování hmoty udává celkový charakter a výraz konečnému dílu. 

 Práce s prostorem – zasazení portrétu do prostoru, jakým způsobem 

dílo existuje samo o sobě a v jakém kontextu.

 Výraz tváře – do jaké míry odráží autorovo rozpoložení, jaký 

navozuje dojem, jak je expresivní nebo realistický. 

 Míra podobnosti – zhodnocení do jaké míry se autoportrét podobá 

jiným vyobrazením a jakým způsobem se autor stylizoval.
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5.1. Petr Parléř

V našem prostředí nejvýznamnější gotický architekt a sochař, který působil 

v Čechách v druhé polovině 14. století. Narodil se pravděpodobně v roce 1332 

v Kolíně nad Rýnem (nebo ve Švábském Gmündu). Pocházel z kamenické 

rodiny Parléřů, kameníkem se vyučil v dílně svého otce Jindřicha, který se 

podílel na stavbě chrámu sv. Kříže v Gmündu. Stal se z něj významný architekt, 

sochař i řezbář, hlavní představitel rodiny. Jeho životním dílem byla stavba 

chrámu sv. Víta v Praze, kterou i s hutí převzal pravděpodobně v roce 1356.67

Do stavby katedrály zasahoval se znalostmi dobového katedrálního stavitelství, 

projevil zde nemalé tvůrčí schopnosti. Během svého působení v Praze dostavěl 

chór s ochozem a kaplemi, přízemí jižního průčelí příčné lodi s kaplí sv. 

Václava, jižním portikem se slavnostní bránou a se schodištěm. Zároveň 

vznikala také sochařská výzdoba katedrály, hlavice, chrliče, masky, panovnické 

náhrobky a busty horního a dolního triforia.68

Petr Parléř zemřel v Praze v roce 1399. Pohřben je v severním ochozu 

katedrály vedle prvního stavitele Matyáše z Arrasu. Jejich hrob objevil architekt 

Kamil Hilbert v roce 1928.69 Náhrobní kámen je sice z části poškozen, přesto se 

z něj lze dozvědět několik informací o pohřbeném. Jistým zdrojem informací je 

také nápisová tabule nad bustou v triforiu.

5.1.1. Parléřova portrétní tvorba

Je autorem unikátního souboru portrétních bust v dolním triforiu chrámu sv. 

Víta v Praze. Důkladně promyšlený koncept, který pravděpodobně konzultoval 

se samotným císařem, vznikl jako rozšířená portrétní galerie, nejvýznamnějších 

osobností doby a lidí, kteří měli co dočinění se stavbou katedrály.70 Předchůdce 

takového konceptu lze dohledat ve Francii na královských i církevních 

                                               
67 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 572.
68 Janusová Jana: Tvůrce vrcholné gotiky, Plzeň 1992, s. 31. 
69 Chotěbor Petr: Stavitelé chrámu sv. Víta, Umění a řemesla, roč. 41, č. 4, Praha 1999, s. 2.
70 Kuthan Jiří – Royt Jan: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, svatyně českých patronů a králů,

Praha 2011, s. 224.
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stavbách.71 Například při přestavbě Louvru nechal král Karel V. nad nové 

schodiště umístit podobu svou, královny, dětí a nejbližších příbuzných.

Kamenné figury krále a královny byly osazeny také na portále kostela řádu 

celestinů v Paříži.72 V pražském případě byla však panovnická rodina doplněna 

o osobnosti, které se zasloužily o výstavbu chrámu, což je velice neobvyklá 

skutečnost, která nemá v Evropě obdoby. V našem prostředí můžeme 

podobnou panovnickou reprezentaci nalézt v řadě panovníků ve velkém sále 

na Pražském hradě nebo na Karlštejně.73 Albert Kutal vidí předchůdce 

svatovítského cyklu v souboru pražských biskupů v paláci Jana z Dražic.74

V galerii dolního triforia jsou umístěné busty císaře Karla IV., jeho čtyřech 

manželek a rodičů. Dva bratři, moravský markrabě Jan Jindřich a nevlastní 

Václav, vévoda Lucemburský. Nechybí zde ani Karlův syn a následovník 

Václav IV. s manželkou Johanou Bavorskou. Na jižní straně jsou busty 

pražských arcibiskupů Arnošta z Pardubic, Jana Očka z Vlašimi a Jana 

z Jenštejna. V bočních částech triforia je pak pět kanovníků svatovítské kapituly, 

kteří zastávali úřad ředitelů stavby. V severní části jsou osazeny busty stavitelů 

chrámu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. V umístění bust funguje jasná 

hierarchie, nejvýznamnější místo po stranách hlavní osy patří císaři a jeho 

poslední manželce A. Pomořanské.75 Podle Kutala je zde mnohem více kladen 

důraz na osobní zásluhy než na společenské postavení.76

Původně polychromovaná poprsí jsou vytesána z pískovce (kromě busty 

Václava z Radče, který je z opuky a byl pravděpodobně zhotoven a osazen 

později).77 Jsou zasazeny po dvojicích proti sobě v nadpražních kvádrech nad 

průchody meziokenními pilíři. Nad každým poprsím jsou uvedené nápisy 

v gotické minuskuli, které uvádějí podrobnosti o zobrazených postavách, někdy 

                                               
71 Kutal Albert: České umění gotické, Praha 1949, s. 62.
72 Kuthan – Royt (pozn. 70), s. 222.
73 Ibidem, s. 222.
74 Kutal (pozn. 71), s. 62.
75 Kuthan – Royt (pozn. 70), s. 221.
76 Kutal (pozn. 71), s. 62.
77 Janusová (pozn. 68), s. 41.
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však s určitými nepřesnostmi. Některá poprsí jsou po stranách osazena 

heraldickými znaky, které jednotlivé osoby rovněž identifikují.78 Jedná se sice o 

dílo jedné koncepce, ale několika sochařských rukou. Podle provedení je možné 

identifikovat tři až pět kameníků. Proto jsou hlavy různých kvalit zpracování a 

provedení. Jsou zde hlavy nehybné, provedené až s ornamentální pravidelností, 

značně idealizované. Ale i takové, které se snaží popřít veškerou stylizaci a 

pokouší se zachytit individuální rysy portrétovaného, včetně výrazu tváře a 

fyziognomických specifik.79 Někde je modelace provedena jen povrchně 

geometrizujícími tvary, jinde je oživena bohatší modelací a naturalistickými 

detaily. Pro všechny busty je společná jistá vnitřní jadrnost a objemovost, 

kterou Royt80 srovnává s rysy Theodorykových podobizen na Karlštejně. Jako 

vlastní Parléřovi práce Homolka identifikoval busty Karla IV., Anny Svídnické, 

Elišky Přemyslovny, Jana Lucemburského, Václava IV. a také jeho vlastní 

podobiznu. Jedná se tedy o první monumentální autoportrét v sochařství 

pozdní gotiky.81

Tato jedinečná portrétní galerie parléřovské huti je dílo vysoké umělecké 

hodnoty, které nemá ve své době obdoby. Gotická podobizna nebyla ještě 

pojímána jako přepis skutečné podoby. Realistické znaky hlavy a obličeje byly 

výsledkem pozorování skutečnosti ovlivněné autorovým výtvarným názorem a 

schopnostmi. Ve vývoji gotické sochařské tvorby jsou busty oceňovány zejména 

pro snahu zobrazit lidskou individualitu.82

                                               
78 Hlobil Ivo: Gotické sochařství, In: Merhautová (ed.): Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 82.
79 Kutal (pozn. 71), s. 62.
80 Kuthan – Royt (pozn. 70), s. 227.
81 Hlobil (pozn. 78), s. 83.
82 Kotíková Zuzana: Katedrála sv. Víta, Praha 1940, nestránkováno.
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5.1.2. Autoportrét P. Parléře

Data díla [3]

Název Autoportrétní busta

Datace 1378

Materiál Pískovec

Umístění Severní číst dolního triforia chrámu sv. Víta v Praze

Umístění vlastní portrétní busty v triforiu vedle členů panovnické rodiny a 

církevních představitelů svědčí o nebývalé osobní reprezentaci a sebevědomí. 

Takový krok nemohl Parléř učinit bez císařova svolení. Je tedy více než 

výmluvné, jaké velké vážnosti a vysokého postavení se již za života Parléřovi i 

jeho dílu dostalo.83 I osobní znaky na prsou obou stavitelů byly, v té době ještě 

nezvyklým příkladem osobní reprezentace, ještě před sto lety mohl mít erb 

pouze šlechtic a i v tuto dobu to bylo jasné znamení vážnosti a osobní 

reprezentace. Tou oba architekti překročili anonymitu středověkého tvůrce ve 

prospěch individuálně tvořící osobnosti. Už jen to, že byli stavitelé zařazeni do 

souboru bust v triforiu podle Merhautové84 nasvědčuje tomu, že středověké 

posuzování stavitele pouze jako řemeslníka začíná ustupovat smýšlení o

individuální umělecké osobnosti.85

Z mělké niky vystupuje hlava muže s obdélnou tváří, vysokým čelem 

s vlasy ustupujícími, ale úhledně sčesanými, s výrazným knírem a zastřiženým 

plnovousem. Na modelaci hlavy je patrná snaha po individuálních rysech 

s náznakem anatomických detailů. Jakými jsou sklenutí nadočnicových 

oblouků, vrásky kolem očí, vystupující lícní kosti, propadlé tváře a úzké 

semknuté rty. Je zde vyjádřena individualita osobnosti se snahou o oduševnělý 

výraz. Šat, ve kterém je busta oblečena vytváří kolem krku vysoký límec. Na 

                                               
83 Ibidem, s. 221.
84 Merhautová (ed.): Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 34.
85 Kotíková (pozn. 82), nestr.
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hrudi nese štít se zalomeným úhelníkem, znamením Petra Parléře a patrně i 

celého jeho rodu.86

Socha prozrazuje zralého cílevědomého sochaře, mistra velkého formátu. 

Modelace je podřízena monumentálnímu výrazu. Je zde patrný zjevný zájem o 

individuelně pojatou podobiznu s úmyslem co nejvěrněji se přiblížit skutečnosti 

i když funkce podobnosti je spíše representativní než portrétně popisná.87 Tvář 

působí živým výrazem přesto, že se jedná o podobu ideální.88

V roce 1929 Kamil Hilbert objevil Parléřovu náhrobní desku, na které je 

zachycená postava pohřbeného a několik informací. Rytá kresba v kameni je 

z jedné části zcela obroušená, jak se po desce umístěné v chóru dlouhou dobu 

chodilo. Přesto je na ní rozeznatelná postava v dlouhém šatě se zkříženýma 

rukama na břiše. Oválný obličej s plnovousem a dlouhými vlasy po ramena, 

pravděpodobně nenese Parléřovi portrétní rysy. Po obvodu byly nápisy, které 

se dochovaly pouze částečně.89

5.2. Ferdinand Maxmilián Brokof

Narodil se v Červeném Hrádku jako druhorozený syn Jana Brokofa, sochaře 

z Horních Uher. Pokřtěn byl 12. 10. 1688 po svém urozeném kmotru hraběti 

Hrzánovi jako Ferdinand Maxmilián.90 Roku 1692 se celá rodina přestěhovala 

do Prahy, kde téhož roku získali staroměstské měšťanství. Vyučil se v dílně 

svého otce, kterou po jeho smrti, společně s matkou, vedl. Umřel mladý na 

souchotiny ve 43 letech.91 U otce se naučil především sochařskému řemeslu, 

technické zručnosti, svědomitosti a vytrvalosti. Po získání těchto základních 

sochařských dovedností absolvoval tovaryšskou cestu po dobových barokních 

                                               
86 Kuthan – Royt (pozn. 70), s. 225.
87 Kutal (pozn. 71), s. 62.
88Kotíková (pozn. 82), nestr.
89 Kuthan – Royt (pozn. 70), s. 208.
90 Blažíček Oldřich: Ferdinand Brokof, Praha 1976, s. 24.
91 Blažíček Oldřich: Ferdinand Maxmilián Brokof, Nové prameny, č. 7, Praha 1957.
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střediscích. Tomuto nasvědčuje vyspělá forma a široká škála slohových 

podnětů, kterými Brokof disponoval. Takové zkušenosti a znalosti nemohl 

získat v tehdejších Čechách.92 Po převzetí otcovi dílny tyto podněty rozvíjel a 

zdokonaloval ve vlastním specifickém sochařském projevu. Jeho díla prozrazují 

dobrou znalost Vídeňského prostředí. Vnější podněty přizpůsobil domácímu 

prostředí, ze kterého rovněž přejímal řadu podnětů například od J. J. Bendla, F. 

Preisse a M. V. Jäckela. Bez odezvy nezůstalo ani dílo současníka M. B. 

Brauna.93 Byl monumentální realista a společně s M. B. Braunem formoval 

dobové sochařství vrcholného baroka. Brokof dosáhl kvalit evropské tvorby.94

5.2.1. Autoportréty F. M. Brokofa

Data díla [4]

Název Kryptoportrét v sousoší sv. Františka Xaverského

Datace 1711

Materiál Pískovec

Rozměry 570 cm, postavy nadživotní velikosti

Umístění Karlův most 

Originál Lapidárium Národního Muzea 

Inventární číslo 38. 133

Data díla[5]

Název Kryptoportrét v sousoší sv. Jana Křtitele

Datace 1715

Materiál Pískovec

Rozměry 850 cm, postavy nadživotní velikosti

Umístění Maltézské náměstí v Praze

                                               
92 Blažíček 1976 (pozn. 90), s. 32.
93 Ibidem, s. 37.
94 Více též: Neumann Jaromír: Český barok, Praha 1874. – Blažíček Oldřich: Sochařství baroku 
v Čechách, Praha 1958.
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Během svého života zachytil svou podobu celkem dvakrát. Obě 

podobizny nasvědčují charakteristice člověka vážného, do sebe obráceného a 

přemýšlivého. Člověka pevné vůle se soustředěným pohledem. Jednou se 

zpodobnil v sousoší Františka Xaverského na Karlově mostě [4] a podruhé jako 

tzv. „český anděl“ v sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí v Praze

[5].95 Z 18. století se dochovala ještě rytina od K. Salzera [6] a lept J. K. Burdeta 

podle kresby J. Q. Jahna [7]. Brokofovo portrétní vyobrazení můžeme najít také 

na kamenné desce na kostele sv. Martina ve Zdi v Praze, kde je sochař pohřben, 

tu v roce 1909 vytvořil Josef Mařatka. Na první pohled se jedná o zřejmý přepis 

Salzerovi rytiny. Současným vyobrazením F. M. Brokofa je pamětní deska na 

městské věži v Jirkově od Miroslava Doležala, která byla odhalena v září roku 

2012. Jsou zde sice patrné některé rysy Brokofovi tváře, ale z výše jmenované

řady se jedná o zobrazení nejméně kvalitní. 

První z autoportrétů je součástí skupiny Františka Xaverského na Karlově 

mostě z roku 1711. Celá skupina je oslavou jezuitské misijní činnosti. 

Vzpřímeně stojící světec se svatozáří, je oblečený v řeholní oděv se štolou. 

V levé ruce drží krucifix a pravou na něj ukazuje. Před ním po jeho pravé straně 

klečí mouřenínský král, za kterým stojí malý mouřenín s toulcem a šípy nesoucí 

králův plášť. Po světcově levé straně klečí dvě mladé mužské postavy. Jeden 

drží na kolenou zavřenou knihu a na ní biret, druhý drží plochou zavřenou 

nádobu. Oba mají přes sebe napůl přehozené pláště. Zatímco mladík v popředí 

vzhlíží ke světci, zadní postava se s upřeným pohledem zaměřuje na 

kolemjdoucí. Tuto horní část sousoší, namísto soklu, podpírají postavy Číňana, 

Tatara, mouřenína a Inda.96 Exotické výjevy atlantů připomínají světcovo 

misionářské dílo. Z čelního pohledu jsou všechny postavy jasně rozeznatelné, 

působí až staticky. Z bočních pohledů je patrný silný rotační pohyb, vycházející 

z postav nosičů a vyznívající ve zdvižené levé ruce světce. Na sousoší je dobře 

patrný Brokofův vyspělý sochařský styl. Tedy plastičnost, objemová nadsázka a 

                                               
95 Blažíček 1976, s. 26.
96 Ibidem, s. 98.



34

plynulá souvislost velkých draperií. Všechna gesta jsou pádná i vznosná 

zároveň, jejich výraznost je přirozená. Tato gesta monumentalizují celý výraz 

sousoší. Tělesné objemy jsou plasticky vypjaty. Roucho velkorysého realisticky 

podloženého řasení rozvádí pohyb a uzavírá obrys. Za Brokofův autoportrét je 

považována zadní klečící postava mladíka s biretem na knize. Podle nápadné 

podobnosti obličejových rysů V. V. Štech soudí, že se jedná o odlitek sochařovi 

vlastní tváře.97

Svou podobu také Brokof propůjčil tzv. „českému andělu“ ze sochy 

svatého Jana Křtitele na Maltézském náměstí v Praze, zhotovené mezi lety 

1714–1715. Architektonický podstavec, na půdorysu trojúhelníku s konkávními 

stěnami, nese tři postavy andělů a sochu světce. Andělé jsou oblečeni v bohatě 

řasené drapérii a v rukou drží oválné štíty s oslavným nápisem na Jana Křtitele. 

Nápis je vytesán jednou v latině, podruhé v němčině a třetí je český.98 Mezi 

anděly se tyčí střední architektonická soklová část nesoucí sochu svatého Jana. 

Ten je oblečen v kožešině, levou rukou ukazuje k nohám na beránka a v pravici 

drží maltézský praporec, o který se zároveň opírá. Klečící anděl s českým 

nápisem je „dokonalým projevem Brokofovi osobité statuárnosti v plnosti objemu a 

pádnosti pohybu i v typu vážné tváře s nepochybnými autoportrétními rysy“.99

Brokof se podle Blažíčka100 v jedné podobizně zachytil jako třiadvacetiletý 

a na druhé ve věku dvaceti šesti let. Během tak krátkého životního úseku se 

fyziognomie lidské tváře změní pouze minimálně. Jedná se o realisticky 

vyvedenou tvář plných objemů a tvarů, pevného uzavřeného obrysu. Kadeřavé 

vlasy splývají podél tváře a rámují obdélný obličej. Vysoké čelo je částečně 

překryté vlnou vlasů, jasné zřetelně vykrojené nadočnicové oblouky s úzkýma 

očima mají upřený pohledem. Rovný anatomicky ideální nos s pevnými plnými 

rty a kulatou bradou jsou obličejové rysy jednoho z nejvýznamnějších 

barokních sochařů v Čechách. Jemné nevýrazné rysy plynulých přechodů 

                                               
97 Štech Václav Vilém: Sochaři pražského baroku, Praha 1935, s. 48.
98 Blažíček 1976 (pozn. 90), s. 108.
99 Ibidem, s. 25.
100 Ibidem, s. 26.
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svědčí o mladickosti zobrazené tváře. Obě známá, grafická vyobrazení jsou 

tomuto popisu natolik podobná, že pravděpodobně vznikly podle Brokofovi 

podobizny z Karlova mostu.101 Burdetova rychlá kresba zachycuje základní 

obličejové rysy, pouze se skicovitým naznačením ramen a šatu. Salzerova rytina 

je preciznější, vyvedená do detailu. Zachycuje umělce v kruhovém rámu se 

sochařskou špachtlí v pravé ruce. Se sochařským atributem, tak málo se 

vyskytujícím na sochařských podobiznách. Obě grafické podobizny jsou 

vyvedené v levém tříčtvrtečním profilu jemných plynulých rysů. Jsou si 

nápadně podobné a mají mnohé styčné rysy s úvodní charakteristikou 

Brokofových autoportrétů. 

5.3. Josef Václav Myslbek

Největší český sochař novější doby [8]. Začal svou sochařskou dráhu sám jako 

prostý řemeslnický učeň. Přesto se z něj stal sochař světového významu. 

Narodil se v roce 1848 v pražské rodině malířů pokojů jako druhorozený syn. 

Vyrůstal v Praze, která byla v té době chudá na sochařskou produkci. V roce 

1864 vstoupil do dílny sochaře Tomáše Seidena, u kterého se začal učit řemeslu. 

S ním odjel do Vídně, kde pracovali na sochách vojevůdců pro Arsenál. Tam se 

také seznámil s Václavem Levým, u kterého byl mezi lety 1867–70 zaměstnán 

jako pomocník. V té době ještě neměl akademické vzdělání, to si doplnil po 

návratu do Prahy, kde nastoupil na Akademii do ateliéru k profesoru 

Trenkwaldovi, kde pobýval mezi lety 1868–1872.102 V té době ještě neexistoval 

sochařský ateliér, ten později založil sám Myslbek. Po dokončení studií vyrazil 

na cestu Evropou, která vedla přes Drážďany, kde téměř rok strávil v ateliéru E. 

J. Hähnela (1872–1873).103 Roku 1879 během světové výstavy absolvoval cestu 

do Paříže, která měla na jeho tvorbu nemalý vliv. Myslbek byl obdařen 

                                               
101 Ibidem, s. 26.
102 Volavka Vojtěch: Josef Václav Myslbek, Praha1942, s. 11.
103 Nová encyklopedie (pozn. 5), s. 543.
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talentem, který navíc podpořil velkou tvůrčí vůlí, disciplinou a schopností 

metodického postupu. Je zakladatelem českého akademického sochařství. 

V roce 1885 založil v rámci UMPRUM, do té doby v českém vysokoškolském 

prostředí absentující, sochařský ateliér, který následně roku 1896 otevřel také 

v rámci Akademie výtvarných umění v Praze, ten vedl do roku 1919.104

Jeho tvorba měla několik tváří, v základní a zjednodušené linii směřovala 

od klasicismu přes romantismus až k realismu. Tyto jednotlivé fáze však 

nenavazují chronologicky po sobě, ale často jsou souběžné, žijící vedle sebe. 

Jeho sochařská dráha byla neobvykle dlouhá. Obstál také ve srovnání 

s Evropskou konkurencí, získal několik zahraničních ocenění. Tento velikán 

českého sochařství zemřel roku 1922.105

5.3.1. Portrétní tvorba J. V. Myslbeka

Zanechal po sobě bohatou galerii podobizen, kterou tvořil v průběhu celého 

svého života. Největší množství podobizen a v nejlepší kvalitě vzniklo na 

přelomu století. V portrétní tvorbě čerpal mnoho z dobového ovzduší. Od 80. 

let používal při práci na portrétech fotografii jako nenahraditelnou sochařskou 

pomůckou.106 Pravděpodobně první podobiznu vytvořil v roce 1873, která 

představuje významného českého politika J. S. Skrejšovského.107 Poté 

následovala reliéfní zobrazení podob Myslbekových blízkých a přátel, jako 

například hlava ženy Karly, nebo její sestry Marie, obě z roku 1874. V těchto 

podobiznách nebyl vázán dobovými představami, mohl tak tvořit podle 

vlastních představ o podobě umění.108 Dále vznikaly plastické podobizny 

soukromých objednavatelů jako třeba Anny Náprstkové či Marie Wiehlové. Již 

v těchto raných pracích, projevil schopnost duševního výkladu lidské tváře. 

Jejich modelace je naprosto klidná, vyrovnaná skoro ještě klasicizující. Ovládl 

                                               
104 Ibidem, s. 543.
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107 Ibidem, 68.
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správnou vnitřní konstrukci hlavy a dokázal jí vtisknout osobitý vzhled živoucí 

tváře.109 V Myslbekově tvorbě se nachází také řada náhrobků, pomníků či 

pamětních desek, na kterých se uplatňuje portrétní vyobrazení.110 Všechny 

podobizny převýšila ta kardinála Schwarzenberga, ve které dospěl k jasné a 

logické konstrukci a k věrnému zachycení podoby. Na přelomu století byla 

Myslbekova portrétní tvorba nejbohatší. Nejdříve přišly na řadu portréty 

šlechticů, následně měšťanů – Smetany, Kolára, Hlávky, Thomayera, 

Vrchlického, Zeyera. V bustách těchto mužů hledal základní typ svého rodu. 

Do tohoto období spadá také vlastní podobizna, na které pracoval mezi lety 

1901–1903 [10].111 Tímto dílem Myslbek vyřešil a splnil všechny požadavky, 

které si ukládal v portrétních bustách, a od této doby stojí portréty pouze na 

okraji jeho tvorby. Všechny zkušenosti z portrétování následně uplatnil při 

tvorbě pomníků, velkých monumentálních prací, které ho provázely celý život. 

Snažil se chápat podstatu každého jedince zvlášť, vnikal do jejich nitra a v soše 

vyjadřoval jejich duševnost a individualitu. Na dobrém anatomickém základě 

vystavěl pevnou konstrukci a dokázal postihnout podstatné znaky lidské 

podoby, které vyjadřoval prostřednictvím postoje a pohybu, výrazu tváře, ale 

také specifikami lidské kůže a vrásek.112

Myslbekova portrétní tvorba je skutečně bohatá. Zachycuje celý vývoj 

umělcova sochařského projevu. Všechny portréty jsou provedeny s maximální 

pečlivostí a předcházely jim mnohé studie. Často vypadají jako bezprostřední 

záznamy lidské podoby, vždy jsou plastické a živé, jsou dokonalými 

fyziognomickými studiemi. Soubor portrétů, které po sobě zanechal, je pro jeho 

umělecký profil nejcharakterističtější. V této portrétní řadě se nám nejlépe 

zachovala všestranná tvář Myslbekova uměleckého profilu. V tomto osobním 

vývoji je obsažen vývoj českého moderního sochařství.113

                                               
109 Ibidem, s. 5.
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112 Štech (pozn. 108), s. 62.
113 Volavka 1942 (pozn. 102), s. 67.
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5.3.2. Autoportréty J. V. Myslbeka

Data díla [9]

Název Autoportrét

Datace 1901

Materiál Hlína

Nedochováno

Data díla [10]

Název Vlastní podobizna

Datace 1902

Materiál Bronz

Rozměry V 59 cm, Š 56 cm, H 34 cm

Umístění Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století 

Inventární číslo P 953

Myslbek se portrétoval celkem dvakrát. Poprvé se sochařským očkem, 

s atributem své profese. Tato busta byla modelována podle obrazu v zrcadle a 

zachovala se pouze ve fotografii, kterou umělec věnoval M. Švabinskému. 

Vojtěch Volavka114 ji popisuje jako „věrný portrét, skoro zarputilý datovaný a snad i 

vzniklý u příležitosti mistrových padesátých narozenin. Je to podobizna tak objektivní a 

realistická, ba nemilosrdná a neúprosná, jak může být jen člověk sám k sobě.“

Druhá podobizna je dnes součástí sbírek Národní galerie. Je odlita 

z bronzu a předcházely jí rovněž mnohé přípravné studie, některé se 

dochovaly. Oválná hlava staršího muže s rameny vyrůstá z masivního širokého 

soklu, který je ozdoben reliéfními hlavičkami. Nalezneme zde hlavu matky, 

která je umístěná na pravé čelní straně, protějšek jí tvoří manželé Hlávkovi. Na 

levém boku je rozpoznatelná podoba Thomayera a Vrchlického a na pravém je 

pak Dr. J. Supecký [12] a J. Zeyer [13]. Portrétní reliéfní hlavičky jsou zobrazené 

z různých úhlů pohledu, vyrůstají a noří se do základní neuhlazené plochy 
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podstavce. Ve zpracování těchto malých reliéfů je patrná volnost tahů špachtle i 

práce prstů. „Jsou to jen jakoby vnitřním hlasem vyvolané podoby duše milých a 

zemřelých, kteří ho obklopují jen ve vzpomínkách, jen v životě soukromém.“115Na levé 

straně soklu leží našikmo položená sochařská špachtle, která je atributem 

Myslbekovi celoživotní práce. Hrdě se prostřednictvím tohoto předmětu hlásí 

ke své profesi i celoživotnímu dílu. Je to jediný atribut, který nacházíme v rámci 

sochařského autoportrétu. Realistická oválná hlava pevného a plného objemu je 

zpracována precizně s jasnou živostí a věrným výrazem tváře. Vysoké čelo je 

brázděno řadou vrásek. Pod staženým obočím, jakoby v zamračení, jsou vidět 

vážné, hluboko posazené oči s upřeným pohledem a s váčky pod očima, které 

prozrazují mnoho z umělcovy náročné životní dráhy. Masitý mírně zakřivený 

nos spolu s plnými semknutými rty dokreslují charakteristickou fyziognomii 

portrétovaného [11]. Ustupující vlasy i plnovous jsou modelované s lehkostí a 

přirozenou živostí. Vysoký límeček na krku doplňuje spořádaný a upravený 

oděv, který je zpracovaný se znatelnou charakteristikou jednotlivých látek. 

V této části jsou ponechané stopy po sochařském náčiní. Na bustě je patrné, že 

vznikla lehce a spontánně, bez nadměrného úsilí, spíše jako projev umělcova 

vnitřního života, který umě převedl v kvalitní sochařské dílo. 

Podle výběru portrétů pro podstavec se V. Volavka domnívá, že v této 

bustě chtěl Myslbek „zpodobnit hrdého tvůrce svatováclavského pomníku, 

nejvýznamnější zakázky doby, Myslbekova celoživotního díla“.116 Tvrzení obhajuje 

tím, že Thomayer byl Myslbekův osobní lékař, Stupecký mu radil v právních 

záležitostech a společně s matkou to byla trojice lidí, kteří se nejvíce starali o 

fyzické zázemí a blaho umělce. Vrchlický byl v jednání o pomník prvním 

prostředníkem mezi Hlávkou a Myslbekem. Julius Zeyer má zde své místo 

nejen jako blízký přítel Myslbekův, ale také pro svoji nepřímou účast při 

ikonografii církevně pojatých svatováclavských variantách. Jedná se tedy o 
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skupinu lidí, která se, ať už přímo nebo nepřímo, zasloužila o Myslbekovu 

realizaci tohoto jedinečného a významného díla. 

Naopak V. V. Štech v tomto díle spatřuje „pracovníka a myslitele o nesmírné 

a příkladné vůli, kterému z očí zírá cit stejně hluboký jako smutek, rozbrázděná tvář 

prozrazuje a napovídá strasti, ba muka, kterými prošel v životě tento velký osamělec.“117

V každém případě lze tuto podobiznu považovat nejen za jednu 

z nejzdařilejších podobizen Myslbekova díla, ale také za jedno 

z nejzajímavějších děl sochařského autoportrétu v českém prostředí. 

5.4. František Bílek

Narodil se roku 1872 v jihočeském Chýnově u Tábora, už od mládí byl velice 

nadaný a talentovaný. V patnácti letech nastoupil na Akademii výtvarných 

umění jako žák prof. M. Pirnera. Brzy mu však byla zjištěna necitlivost pro 

určité barvy – daltonismus a tak začal docházet na UMPRUM do sochařského 

ateliéru k prof. J. Maudrovi. V roce 1901 získal stipendium V. Lany na pobyt 

v Paříži, kde strávil necelé dva roky. Nejprve docházel do ateliéru k profesoru J. 

A. Injalbertovi na Akademii Colarossi, ale zdejší výuka ho zklamala. Proto si 

pořídil vlastní ateliér, kde vytrvale tvořil podle vlastních představ a vytvořil 

zde svá stěžejní díla Golgota a Orba je naší viny trest.118 Obě díla byla dobově 

kontroverzní, ikonograficky se rozcházela s tradičním zobrazením Krista. 

Ve stále ještě klasicky orientované Praze, pod sochařskou taktovkou J. V. 

Myslbeka, způsobily rozruch a byly společností odmítnuty. Bílek byl odvolán 

z Paříže, uchýlil se do Chýnova, kde nadále tvořil a tříbil svůj umělecký názor a 

sochařský výraz. Zařadil se mezi nejvýraznější představitele českého secesně 

symbolického sochařství. Jeho dílo má typické secesní znaky – výrazné siluety, 

dynamické linie, stylizace rostlin a zvířat. V jeho tvorbě je možné najít duchovní 
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svéráznost, svéhlavost, neústupnost, nepřizpůsobivost, odpor ke každému 

kompromisu. Byl hloubavý a nezávislý na vzorech.119

Z podoby Františka Bílka [14] je patrné, že se jedná o energického muže 

plného síly a pevné tělesné stavby. Konstrukce hlavy je trojúhelníková směrem 

dolu se zužující, což podporuje i mohutný plnovous, který si Bílek pěstoval po 

celý život. Pod vysokým čelem se výrazně rýsují nadočnicové oblouky 

s hluboko vpadlýma očima. Masitý mírně zakřivený nos s širokým chřípím je 

dominantou obličeje. Naopak nevýrazné lícní kosti se ztrácejí v tvářích a 

v mohutném plnovousu. S přibývajícími lety získal Bílkův obličej oblejší rysy, 

ale charakteristiky tváře se zvýraznily.

5.4.1. Bílkova portrétní tvorba

František Bílek za svůj život zhotovil celou řadu portrétů, zpravidla zachycoval 

tváře svých blízkých, rodiny a přátel. Typově je můžeme rozdělit do několika 

skupin. Při portrétní tvorbě jeho současníků se projevovala autorova silná 

osobnost. Vytvářel portréty realistické v nejlepším smyslu slova, jako jsou 

například portréty Josefa Holečka, F. X. Šaldy. Podobizny přátel často tvořil 

z hlíny, z měkkého a poddajného materiálu, na kterém jsou patrné stopy od 

sochařských špachtlí. Rukopis je rychlý a energický, zachycující jistou expresi 

výrazu. Některé portréty mají až skicovitý charakter. U těchto prací šlo o 

zachycení podstatného, o vystižení podoby a charakteru dané osoby, nebyl 

kladen důraz na uhlazenost dokončené práce. 

Druhou skupinu tvoří portréty rodiny, manželky a dvou dětí, které 

zvěčnil do bílého mramoru. Tento materiál se v jeho tvorbě objevuje pouze u 

těchto prací, čímž dodává těmto portrétům jedinečnost. Obecně je to materiál 

nejlepších skulptivních kvalit, umožňující nejjemnější zpracování a důslednou 

preciznost provedení. Jedná se o důkladné fyziognomické studie. Hladké 

vyprecizované linie a obrysy tváře kontrastují s partií vlasů a lebečními částmi, 
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které jsou vyvedeny schematičtěji a dynamičtěji. Soklová část je ponechána 

v hrubé jakoby neopracované podobě. V portrétech se zračí nejen mnoho lásky 

a oddanosti, ale i technického mistrovství.120

Poslední, ale nejdůležitější skupinou jsou portréty rodičů [17], [18] a 

Otokara Březiny, velice blízkého přítele Františka Bílka. Jsou to portréty 

vytesané ze dřeva do neopracovaných špalků, ze kterých vyvstává tvář 

portrétovaného. V tomto případě vdechl fyzickým rysům portrétovaných tváří 

své subjektivní představy, ideje a sny. Dřevo jako nejtypičtější materiál pro 

Bílkovu tvorbu, umožňuje jak velkorysé formy, tak i drobné zpracování 

v detailu. Přesně tímto způsobem vyhotovil i svou podobiznu. 

5.4.2. Autoportrét F. Bílka

Data díla [15]

Název Vlastní podobizna

Datace 1904

Materiál Mořený javor

Rozměry V 36 cm, Š 29 cm, H 21 cm

Umístění Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století

Inventární číslo P 3823

Tvář vystupuje z masivního javorového dřeva, které má patrné svislé 

řezy po stranách a neopracované krajiny za svrchní a spodní části. Jedná se o 

vysoký reliéf určený k zavěšení. Opracování materiálu je provedeno z čelní a 

části levé boční strany, kde je přes roh umístěn samotný autoportrét vystupující 

z masy dřeva. Pravá část čelní strany je dlátem pojednaná schematicky plošně, 

kdy je iluze hloubky a prostoru vytvořena zvedajícím se pravým dolním rohem. 

Na opracování jsou patrné tahy různě profilovaných dlát, jejichž rádius 

odpovídá zpracovávané partii. Vážný výraz Bílkovy tváře, hledí diagonálně 

                                               
120 Ibidem, s. 33.
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z levého rohu, se zaujetím do prostoru. Expresivita, se kterou se autor 

zpodobnil, je strhující. Výrazné rysy na čelní straně vystupující postupně a 

mírně z masy materiálu, na levém boku se naopak zdá, jak kdyby tvář byla 

pohlcována samotným dřevem, dodávají objektu dynamiku a vytváří napětí. 

Stejně důležitá je hra diagonál, které prostupují celé dílo, ať už se jedná o 

naklopenou osu tváře o natočení celé hlavy nebo neopracované tvary okolí. 

Podoba nese charakteristické rysy Bílkovi tváře. Výrazný rovný nos se širokým 

chřípím, vpadlé oči pod výraznými nadočnicovými oblouky, vysoké vypouklé 

čelo a tváře ztrácející se v mohutném plnovousu s masitým knírem, pod kterým 

jsou naznačené úzké rty. 

František Bílek ve svém autoportrétu věrohodně zachytil svou tvář a 

vystihl podobu v nejlepších letech. Zpodobnil se jako vážný člověk 

soustředěného výrazu. Jeho pohled odráží životní cestu, která byla nesnadná, 

protknutá odmítáním a nepochopením společnosti. 

Napříč celou Bílkovou tvorbou se vyskytují díla s jeho portrétními rysy. 

Jsou to přelomová nebo jiným způsobem důležitá díla. Jedná se například o 

hlavu Ukřižovaného. Tato řezba jako taková stojí v opozici ke korpusu J. V. 

Myslbeka a naplno rozvíjí nový sochařský program, pojetí tradičních motivů 

ale i nové zpracování. Svou podobu použil i v sousoší Jana Amose Komenského 

z roku 1926. Nesmí být opomenuta ani Bílkova dochovaná autoportrétní 

kresba, na které tužkou na papíře zachytil polopostavu z pohledu en face [16]. 

Je zde rozpoznatelný Bílkův kónický obličej, vysoké čelo, vpadlé úzké oči, 

široký nos a mohutný plnovous. 



44

5.5. Otto Gutfreund

Byl jedním z nejvýznamnějších evropských sochařů počátku 20. století [19]. 

Narodil se 3. 8. 1889 ve Dvoře Králové nad Labem. Po královédvorském 

gymnáziu studoval v letech 1903–1906 odbornou školu keramickou v Bechyni, 

kde se věnoval modelování v hlíně. Hlína se stala jeho nejvlastnější hmotou, 

povýšil ji ze sochařské pomůcky na konečný materiál. V letech 1906–1909 

docházel na UMPRUM do ateliéru k J. Drahoňovskému. Svá studia zakončil

cestou do Paříže, kde přibližně rok navštěvoval ateliér sochaře E. A. Bourdella. 

Zde se zdokonalil v klasickém sochařství, v koncepci, která se zaměřovala na 

problém výstavby sochy, na logickou konstrukci objemu a tvaru, pevného a 

oproštěného od náhodnosti povrchové světelné modelace.121 Gutfreund kromě 

Bourdella a Rodina studoval Ruda, Carpeauxe, Daloua a také gotiku. Z Paříže 

se do Prahy vrátil roku 1910 oklikou přes Londýn, Holandsko a Belgii.122

V letech 1911–1914 byl členem, a později také předsedou, Skupiny 

výtvarných umělců, jejíž představitelé byli stoupenci českého kubismu. V době 

první světové války pobýval v Paříži, kde se přihlásil do armády a působil v 

cizinecké legii. I tam však kreslil a zhotovil několik sošek ze dřeva. Touto 

zkušeností zakončil svou éru kubismu. Po válce žil nejprve v Paříži, až se roku 

1920 natrvalo usadil v Praze, kde byl přijat do spolku výtvarných umělců 

Mánes. V roce 1926 se stal profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze. 

Smrt utonutím ukončila jeho slibnou kariéru, byl zpopelněn a uložen na 

Vinohradském hřbitově.123

Celé Gutfreundovo dílo vzniklo během necelých dvaceti let, každá jeho 

socha je jiná, ale vývoj je logický. Na české umění zapůsobil hlavně tvorbou 

dvacátých let, kdy ho následovala řada mladších sochařů. Ale až v šedesátých 

letech došlo k plnému uvědomění, že to byl nejvýznamnější sochař kubismu a 

jeden z nejosobitějších moderních sochařů vůbec.124 Je jedním z inspirátorů 

                                               
121 Hartman Petr: Otto Gutfreund, Cheb 1980, nestránkováno.
122 Císařovský Josef: Otto Gutfreund, Praha 1962, s. 17.
123 Pečírka Jaromír: Otto Gutfreund, Prameny, č. 62, Praha 1948, nestránkováno.
124 Zemina Jaromír: Otto Gutfreund, Dvůr Králové nad Labem 2009, s. 23.
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historických proměn moderního sochařství. Svými díly postihl a vyjádřil 

dramatické napětí doby, její konflikty a póly.

5.5.1. Gutfreundova portrétní tvorba

Odráží strukturu vývoje a proměn celého jeho sochařství. Počátky jeho práce 

mají nádech akademické tvorby, kdy se při realizaci plastik dlouho držel 

klasického řádu. Velká, souvislá forma prvních děl je představitelem syntézy 

reálnosti, konkrétnosti jak smyslové tak i psychologické. Je zde patrný jasně 

zvládnutý princip konstrukční s pevným plastickým cítěním, které ovládá 

modelaci detailů.125 Osvojil si objektivní realistický princip tvorby, dovedl mu 

vtisknout vlastní charakteristický rukopis. Následně se v sochařství 

přeorientoval kekubistické fázi, která je pro jeho tvorbu charakteristická. 

Sochařský kubismus po válce vyústil v sochařství sociálního civilismu. V tomto 

období nalezneme, mimo jiné, řadu portrétů s volnými znaky podoby a 

se zjednodušenými tvary.126 Z obou posledně zmiňovaných sochařských fází se 

dochovaly Gutfreundovi autoportréty.

Při veřejných portrétních zakázkách je patrná svázanost oficiálnosti 

zadání. Podle Josefa Císařovského127 se však vyhýbal stát se profesionálním 

portrétistou, i když k tomu měl dostatek příležitostí i řemeslných schopností. 

Přesto jednou z těch významných zakázek je soubor medailonů s podobiznami 

pražských primátorů a stavebních radů magistrátu pro Hlávkův most v Praze,

na kterém pracoval mezi lety 1911–1913. Podobizny konkrétních osob byly 

záměrně statickými zprávami o jednotlivcích, o nichž chtěl vydat objektivní 

svědectví.128 Ve veřejných zakázkách se držel požadavků zadavatele s ohledem 

na dobové názory o dekorativním rázu dobového sochařství. 

                                               
125 Císařovský (pozn. 122), s. 33.
126 Ibidem, s. 76.
127 Ibidem, s. 75.
128 Šetlík Jiří: Otto Gutfreund, Cesta ke kubismu, Praha 2012, s. 50.
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V portrétování rodinných příslušníků si počínal mnohem svobodněji. K

sobě blízkým osobám měl vřelý vztah a nemusel očekávat formální korektury. 

Za fyziognomickými rysy nacházel individuální výrazy. Proměny, kterými 

procházelo jeho pojetí portrétu je dobře patrné na řadě podobizen otce Karla 

Gutfreunda. Zabýval se jimi mezi lety 1909–11 ve variantách I., II., III. a IV., 

přičemž jedna se nedochovala a je známá pouze z fotografie. V prvních dvou 

variantách usiloval o realistické vystižení detailů hlavy a poprsí. První varianta

[23], kterou vymodeloval po nástupu na UMPRUM, je poplatná dobovým 

sochařským trendům.129 Malebná měkká modelace se pojí s naturalisticky 

zaměřeným zájmem o přesný přepis skutečnosti. Věrně se drží podoby 

portrétovaného. Tyto dva portréty [24] vyznačují přechod od reálné podoby k 

novotvaru sochařské formy. Jsou na cestě k redukci a zjednodušení tvarů.130 Od 

výchozí popisnosti se odpoutal ve verzích III. a IV. Ve třetí variantě [25] přenesl 

váhu k psychologické charakteristice tváře s mohutným knírem a bradkou s 

důrazem na výraz očí zamyšleného muže. Forma ještě není otevřená do 

prostoru, je pouze dynamizována geometrizací povrchu. Celek busty zůstal 

staticky uzavřený a v podstatě klidný. Ubíral se ke stylizaci vnějších znaků, na 

kterých ho zajímalo především scelení formy.131Poslední z nich [26], podobizna 

otce IV., je tentokrát již reliéfem. Navázal v něm na předchozí portréty otce, ale 

je nejradikálněji na cestě ke kubistickému tvarování hmoty. Z prohloubené 

plochy niky vyzdvihl modelaci hlavy, nad níž vystupuje vyklenuté čelo. 

Charakteristické rysy tváře jsou vymodelovány souhrou různorodých navzájem 

vyhraněných ploch. Těmi proniká pohyb, který rozevírá formu dynamickým 

vlněním jednotlivých částí. Za vnějšími rysy hlavy hledal uměleckou 

interpretaci otcova vnitřního života.132 Tato podobizna byla posledním 

                                               
129 Pečírka (pozn. 123), nestr.
130 Císařovský (pozn. 122), s. 41.
131 Šetlík (pozn. 126), s. 51.
132 Hartman (pozn. 121), nestr.
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předstupněm vlastního autoportrétu z roku 1912, ve kterém důsledně rozvinul 

zde nastíněné principy.133

Portrétní galerie Otty Gutfreunda obsahuje kolem 37 portrétů, bust a 

poprsí v nejrůznějších materiálech od kolorované sádry, přes pálenou hlínu až 

po bronzové odlitky. I v sochařském názoru je jeho portrétní tvorba náležitě 

rozmanitá a bohatá. Vždy však v portrétu hledal celého člověka s jeho vnitřní 

podstatou.

5.5.2. Autoportréty Otty Gutfreunda

Data díla [20]

Název Autoportrét

Datace 1912

Materiál Patinovaná sádra

Rozměry V 36 cm, Š 27, 5 cm

Umístění Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 

umění

Inventární číslo P 4887, (P 5063 bronzový odlitek z 60. let 20. století)

Data díla [21]

Název Vlastní portrét

Datace 1919

Materiál Hlína pálená kolorovaná

Rozměry V 45 cm, Š 36 cm, H 40 cm

Umístění Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného 

umění 

Inventární číslo P 1395

                                               
133 Zemina (pozn. 124), s. 3.
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Od počátku své sochařské dráhy byl vynikající portrétista, o čemž svědčí i 

dva autoportréty, které byly v našem prostředí stěžejními díly kubistického 

období a tvorby sociálního civilismu.134 První autoportrét zhotovený v roce 

1912 uzavírá řadu portrétů otce stylovým vyústěním kubistické fáze. Dlouhou 

dobu bylo toto dílo považováno za další podobiznu otce. Avšak Petr Wittlich 

vyslovil domněnku,135 že se pravděpodobně jedná o autoportrét a tato hypotéza 

se následně ujala. Dnes tento kus visí v Národní galerii pod názvem „Otto 

Gutfreund – Autoportrét“. Jedná se o stylizovaný autoportrét, kterým vyjádřil 

zrod a charakter své sochařské koncepce a principu. Reliéf tematizuje umělcovu 

hlavu jako centrum psychického tvůrčího procesu, z něhož se nová sochařská 

koncepce zrodila.

Vysoký reliéf [20], zachycující pravý profil lidské hlavy, vystupuje 

v geometrizovaných, dynamizujících formách z obdélné základové plochy. 

Z obličejových rysů jsou patrné, ač anatomicky deformované, jasně vyříznuté 

oči s hluboce utopenou zorničkou, výrazný zakřivený nos, semknuté rty, 

kulatá, dopředu vystupující brada a náznak lícní kosti. Zbylá výstavba obličeje 

zaniká v geometrizovaných navzájem prostupujících tvarech. Dojem pohybu je 

vytvořený hrou světel a stínů. Záměru odpovídá modelace vypouklých a 

prohloubených hmot. Lomené plochy a linie řezu prostupují sousední 

objemy.136 Reliéf autoportrétu ovládají kruhové pohyby ploch, včetně oválné 

vlny, umístěné nad hlavou. Na dynamické modelaci se střídají pevné, hladce 

vymodelované plochy s patrnými stopami po sochařském náčiní.137

Odhmotnění a důsledná analýza tvaru je docílena průnikem vnitřního a 

vnějšího prostoru. Podmíněnost plochou je překonána analýzou hmoty, 

otevřením celého jádra, nejenom povrchu. Rozrušení kompaktnosti hmoty a její 

                                               
134 Ibidem, s. 5.
135 Wittlich Petr: Medardo Rosso a české sochařství, Umění, č. 32, Praha 1984, s. 485.
136 Šetlík (pozn. 126), s. 82.
137 Ibidem, s. 92.
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následná rekonstrukce, nová skladba prvků, segmentů a plánů na vlastním 

půdorysu, vede k vnitřní dramatizaci a dynamizaci reliéfu.138

Syntetický kubismus postupně vyústil do toho, co se často označuje jako 

kubismus lyrický, v němž však kubistického v původním slova smyslu je už jen 

málo. Dnes se v našem prostředí běžněji používá termín sociální civilismus. 

Druhá Gutfreundova podobizna [21] vznikla v tomto sochařském duchu 

v Paříži roku 1919. Podle názoru Jaromíra Zeminy139 tento Gutfreundův 

autoportrét naznačuje ústup od rigorosní analytičnosti fáze kubismu, který stal 

se podnětem k sociálnímu civilismu. Tato změna není popření sochařského 

kubismu, ale jeho výsledkem. Naopak Jaromír Pečírka považuje podobiznu 

z roku 1919 za protipól kubismu.140 Situaci řeší Wittlichův názor, který 

Gutfreundův zvrat od geometrické abstrakce k sociálně civilistické figuraci 

považuje za vysvětlitelný zásadním respektem potřeby pozvednout sochařství 

službou velké ideji.141

Tomuto sochařskému autoportrétu předcházela kresebná studie uhlem 

z téhož roku [22]. Kresba zachycuje autorovu hlavu se stále ještě kubisticky 

modelovanými rysy. Patrné jsou charakteristicky velké nadočnicové oblouky 

s velkýma mandlovýma očima a zakřiveným nosem. Na hlavě má posazený 

módní klobouk, následně převedený i do sochařské podobizny. Ta je 

vymodelovaná z hlíny, pálená a polychromovaná. Už sám tento materiál 

předpokládá hladkou vyklenutou formu uzavřeného objemu, zvýrazňující 

hmotu v její plnosti a stabilitě. Pevná stavba výrazných a jasných tvarů, 

přehlednost uzavřené siluety. Forma je modelována souhrnně, je hladká bez 

valérových detailů, povrch je jemně opracován. Barva obohacuje sochařovy 

výtvarné prostředky, dotváří plastickou formu a zintimňuje výraz podobizny. 

Na polychromii se pravděpodobně podílel Georges Kars.142 Jejími 

charakteristickými vlastnostmi jsou klid, hmotnost, plný tvar a závislost na 

                                               
138 Hartman (pozn. 121), nestr.
139 Zemina (pozn. 124), s. 4.
140 Pečírka (pozn. 123), nestr.
141 Wittlich Petr: České sochařství ve XX. století, Praha 1978, s. 126.
142 Šetlík (pozn. 126), s. 194.
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skutečnosti. Živost je stupňována koloritem. Frontálně orientovanou hlavu 

završuje dobově módní klobouk. Pod vysokým čelem je vykreslena tvář 

s dlouhým nosem, vystouplou bradou a pootevřenými ústy ozdobenými 

knírkem, který Gutfreund nosil za války. Zdůrazněné jsou odstáté uši, tenký 

krk je opatřený bílým límečkem, kterým jsou odsazena viditelně drobná 

ramena. Bezezbytku se mu podařilo vystihnout výraz vlastní osobnosti 

jedinečnou plastikou, jež se zařadila mezi jeho čelné projevy.143 Tato podobizna 

i přesto, že stojí na počátku nového stylového vyjadřování v sochařově tvorbě, 

nepůsobí jako pokus, nýbrž jako zralé dílo velké slohové čistoty.

                                               
143 Ibidem, s. 194.
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6. VYHODNOCENÍ

Sochařské autoportréty vznikaly v závislosti na sebereflexi umělce a jeho 

vážnosti a postavení ve společnosti. Rozkvět samostatného sochařského 

autoportrétu probíhal až po rozvoji akademické výuky sochařství, kdy se 

upevňuje postavení sochaře jako samostatné tvůrčí osobnosti. Dokud sochařská 

tvorba probíhala v rámci cechů a hutí byly ojedinělými případy. Dokonce je 

možné vysledovat jakousi přímou úměru mezi sochařskou portrétní tvorbou a 

množstvím sochařských autoportrétů. Do toho se samozřejmě promítá 

postavení sochařství v rámci celé umělecké tvorby. 

Středověká sochařská produkce byla oslavná, ať už oslavovala Boha nebo 

panovníka. V našem prostředí se objevil ojedinělý portrétní koncept v rámci 

stavby katedrály a stejně tak je i dobově neobvyklý autoportrét Petra Parléře 

z roku 1378 [3], který skutečně nemá evropské srovnání. Až v roce 1416 se 

objevila hlava sochaře Conráda von Einbeck v Halle.144 V Itálii se první 

sochařský autoportrét připisuje Gilbertiho hlavičce na dveřích Florentského 

baptisteria z roku 1425 [1]. O dvacet let později ho následoval Filarete, když 

svou postavu s kružidlem v ruce odlil na dveře chrámu sv. Petra ve Vatikánu

[2]. Tyto podobizny jsou však již pod nadvládou renesančního smýšlení. 

Gotický autoportrét lze nalézt u Mikuláše Gerharta z Leydenu na Štrasburské 

radnici, z roku 1465. 

Česká sochařská renesanční tvorba byla opožděná a nevýrazná proti 

evropské produkci. Existuje minimum sochařských portrétů a ty jsou 

zhotoveny zpravidla v rámci náhrobků. Nejvýznamnější zakázky doby byly 

zhotovovány zahraničními umělci. Pro tuto dobu se nepodařilo dohledat jediný 

sochařský autoportrét. 

Jen ti nejznámější barokní sochaři zhotovovali sochařské portréty a to 

pouze nejvýznamnějším osobnostem, panovníkům, církevním hodnostářům a 

                                               
144 Volavka 1940 (pozn. 1), s. 192.
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šlechticům (např. Berniniho Ludvík XIV.). V českém prostředí je těchto případů 

méně než v Evropě, ale jmenujme za všechny alespoň Brokofův náhrobek 

Vratislava z Mitrovic z roku 1715. Významní barokní sochaři se v několika 

případech zpodobnili v rámci své tvorby [b – f]. V této době se sochařské 

autoportréty vyskytují výhradně jako kryptoportréty. Pouze představitelé 

významných sochařských dílen měli odvahu a dostatečně silnou osobnost na to 

se zpodobnit v rámci své sochařské produkce (Braun, Brokof, Platzer).

Následoval úpadek sochařství, produkce byla nízké úrovně, byl 

nedostatek sochařských zakázek, které byly do poloviny 19. století 

zhotovovány prostřednictvím cechů.145 To se změnilo s osobností J. V. 

Myslbeka, který v osmdesátých letech založil sochařský ateliér při UMPRUM a 

pozvedl české sochařství na mezinárodní úroveň. Myslbek ve své době 

odstartoval a rozšířil tvorbu sochařských portrétů, jejichž značná část má 

vysloveně oslavný charakter, nejednou však vznikly posmrtně. Myslbekova 

řada takových podobizen obnovila etickou funkci portrétu. Autoportrét, který 

vytvořil začátkem 20. století [10] je mezníkem v tvorbě sochařských 

autoportrétů. Vytvořil reprezentativní podobiznu, poplatnou dobovému vkusu 

a sochařským názorům. Je to první trojrozměrný sochařský autoportrét 

existující sám o sobě. A zároveň jediný samostatný autoportrét, který volně 

pracuje s atributy a ikonografickými mimoportrétními prostředky. Spojil 

autoportrét s portréty lidí, kteří v jeho životě zaujímali významné místo. Od 

této chvíle se autoportréty stávají do určité míry běžnou sochařskou produkcí. 

V tomto duchu je možné vysledovat řadu vynikajících portrétních i 

autoportrétních prací, které překračují práh století a v dílech Myslbekových 

žáků nadále pokračují. Ti mnohdy opustili klasickou formu svého mistra a 

transformovali sochařský projev k novým moderním názorům a zpracováním. 

Nejpatrněji se tato změna projevila u žáka Otty Gutfreunda, který jako jeden 

                                               
145 Více: Diviš Jan: Pražské cechy, Praha 1992. – Herain Karel Vladimír: Pokus o založení Akademie
umění v Praze v l. 1709–1711, Za starou Prahu III., Praha 1912.
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z mála sochařů vytvořil hned dva své autoportréty, každý poplatný dobovým 

uměleckým tendencím a názorům.

Předcházející přehled autoportrétů se snažil postihnout určité základní 

typy a jejich podstatné rysy v určitých dějinných obdobích. Kromě postižení 

vývojového hlediska od 14. století do dvacátých let 20. století je možné vytyčit 

charakteristiky sochařského autoportrétu. Petr Parléř v triforiu je ojedinělý 

případ, který nemá s ve své době srovnání, je to příklad, který zůstal ještě po 

dlouho dobu osamocen. Specifickou kategorii tvoří také barokní 

kryptoportréty, zobrazení sochařů v rámci větších ikonografických celků, které 

můžeme vnímat jako signaturu, kterou se umělec připomíná jako autor díla.

V této době nenalezneme jiná autoportrétní vyobrazení než kryptoportréty. Po 

dlouhé odmlce se souvislá řada sochařských autoportrétů začala vyvíjet až od 

začátku 20. století. Zpravidla jsou to reprezentativní podobizny svých autorů, 

kteří do svého díla vkládají veškeré své zkušenosti a promítají celý svůj život. 

Nemají v sobě nic ze zachycení okamžiku, momentálního rozpoložení autora. 

Jsou to promyšlená díla, vytvořená s vědomím, že se v umělcově produkci 

jedná o jediný kus svého druhu. Snaží se proto zachytit tak, jak chtějí, aby je 

vnímalo jejich okolí a to ještě po dlouhou dobu do budoucnosti. Ze srovnání 

s portréty od jiných autorů vyplívá, že v autoportrétech je fyziognomická 

podoba a charakter osobnosti zachycen nejvěrohodněji. A to například i u 

kubistického autoportrétu Otty Gutfreunda či jeho druhé podobizny z roku 

1919. 

Malířské autoportréty se dají rozdělit do různých skupin podle různých 

hledisek nazírání. U sochařského autoportrétu je to vzhledem k výše 

jmenovaným specifikám poněkud složitější. Podle provedení je můžeme dělit 

na kryptoportréty, na trojrozměrné samostatné objekty a na reliéfy. Reliéfy se 

vyskytují pouze v omezeném počtu. Často se reliéfní autoportrét objevil v rámci 

medailí (D. Aulíček [g], J. Horejc [r]). Můžeme je rozdělovat také podle funkce 

na formální nebo reprezentativní a neformální neboli soukromé, intimní. Až na 

jedinou výjimku u Františka Bílka se jedná o formální reprezentativní 
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podobizny. Jsou to vážné hlavy s upřeným pohledem na pozorovatele, mají 

svým formálním zpodobněním veřejnosti prezentovat osobnost a individualitu 

autora. Naproti tomu podobizna Bílkova je spíše určena do prostředí 

soukromého. Je to jakási niterní umělcova zpověď, která ho zachycuje jako 

hloubavého člověka s důrazem na psychologickou introspekci se 

sebeanalytickými prvky.

Sochař při tvorbě autoportrétu prakticky nemá prostor pro práci s atributy 

ani jinými ikonografickými mimoportrétními znaky. Jakési pole vyžití mu 

případně v tomto směru nabízí podstavec, sokl, na kterém je hlava umístěna. 

Přesto této možnosti prakticky využil pouze Myslbek, který svou podobiznu 

umístil na široký podstavec, na který položil sochařskou špachtli a po stranách 

podstavce reliéfně portrétoval okruh přátel. Rozvíjí tak ikonografii autoportrétu 

nad rámec pouhého zobrazení své podoby. Zbylé sochařské autoportréty, které 

jsou trojrozměrnými díly, jsou zpravidla na malých nevýrazných podstavcích, 

které nemají hlubší dopad na podobiznu. V některých případech se podstavec 

ani nevyskytuje a jedná se pouze o v ramenou seříznutou, volně stojící bustu (L. 

Beneš [p], K. Dvořák [q], O. Gutfreund 1919 [n]).

Volba materiálu odpovídá běžné sochařské produkci autora. Barokní 

kryptoportréty byly provedené v pískovci. Autoportréty 20. století jsou 

zhotovené nejčastěji z bronzu, jak to bylo pro tuto dobu typické. U Gutfreunda 

je hlava z pálené hlíny, z materiálu charakteristickém pro jeto tvorbu. Stejně tak 

Bílek svou podobu vytesal do dřeva. 

Stejně je to s modelací a povrchovou úpravou autoportrétů. Zpravidla se 

jedná o konvenční provedení. Autoportréty odpovídají dobovým názorům a 

zvyklostem.
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7. ZÁVĚR

Při sledování vývoje sochařských autoportrétů bylo zjištěno, že vznik 

sochařského autoportrétu v českých zemích je prokazatelný již ve druhé 

polovině 14. století. Je to dokonce ještě několik desetileté před tím, než se 

sochařské autoportréty začaly objevovat v Evropě. Zůstal však na určitou dobu 

zcela osamocen a nenásledoval ho přímý dějinný chronologický vývoj. 

Vývojová řada bez zásadnějších odmlk je sledovatelná od baroka, kdy se začaly

objevovat podobizny sochařů v rámci větších ikonografických celků a následně 

je vývoj formován pouze slohovými proměnami. Pro baroko jsou typické 

kryptoportréty. Nalezneme-li v baroku autoportrét sochaře, vždy to bude 

v rámci většího ikonografického celku. Pro tuto dobu je také typické, že se se 

stejnou měrou setkáme s reliéfy jako s trojrozměrnými hlavami. V následujících 

dějinných obdobích jsou reliéfní vyobrazení vzácnější. Za mezník převratu od 

kryproportrétů k samostatně fungujícím autoportrétním dílům může být 

považována podobizna J. V. Myslbeka ze začátku 20. století. Jedná se o bustu 

charakterově podobnou dobovým portrétním vyobrazením významných 

osobností. Svou hlavu umístil na netradičně rozměrný sokl, tak aby zde mohl 

umístit portrétní hlavičky přátel a špachtli jako svůj sochařský atribut. Atributy 

se v sochařských autoportrétních vyobrazeních, kromě tohoto případu, 

nevyskytují. Jak je to u malířů běžné, tak je to u sochařů výjimečné. Jak byl 

Myslbek důležitý pro rozvoj českého sochařství, tak stejnou úlohu přejímá i 

v české sochařské autoportrétní tvorbě. Vytvořil typ reprezentativní umělcovi 

podoby, která do daleka hlásá svou významnost a upevňuje si svou pozici 

ztvárněním v trvanlivém materiálu. Od této chvíle je sochařský autoportrét, 

jako samostatný umělecký objekt, „běžnou“ součástí sochařské produkce. 

Následuje řada autoportrétů Myslbekových žáků. Pouze nejvýraznější 

umělecké osobnosti byly schopné vytvořit něčím odlišný a specifický 

autoportrét (Gutfreund, Bílek). Ale všichni se dokázali vystihnout s maximální 

věrohodností s vystižením charakteru a fyziognomie vlastní osobnosti. Sochaři 
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se zobrazovali s největší vážností, jejich podobizny působí reprezentativním a 

vážným dojmem. Je na nich patrná uvolněnost a jistota provedení, která je 

nepochybně způsobena nezávislostí na objednávce. Autoportréty nepodléhají 

dobovým názorům, ani zobrazovacím konvencím. Je pro ně charakteristické, že 

jsou nejosobitější tvorbou svého tvůrce. Zpravidla jsou vytvořeny v materiálu, 

který je pro daného sochaře nejtypičtější, jako například pro Gutfreunda hlína a 

pro Bílka dřevo. 

Práce dospěla k závěru, že mezi specifika sochařského autoportrétu patří 

nezávislost na objednávce, tedy plné uplatnění umělcovi tvůrčí osobnosti. 

Realistické prezentování sebe sama jako vážné osobnosti se snahou o vyjádření 

komplexnosti umělcova života. Minimální začlenění mimoportrétních znaků, 

zato věrohodné zachycení podoby a důmyslná práce s prostorem. 

Práce není kompletním souborem sochařských autoportrétů. Pro přehled 

v jejich vývoji a vymezení jejich specifik byly vybrány autoportréty od 

nejvýznamnějších sochařů své doby, autoportréty důležité a typické. Práce 

splnila cíle, které si vytyčila, nicméně téma je natolik zajímavé, že by si 

zasloužilo větší pozornost a hlubší rozbor. Pro podrobnější představu je 

v závěru práce přiložen přehled dohledaných sochařských autoportrétů [a - r].
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