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ANOTACE 

Práce se zabývá vlivem francouzského umění na české na přelomu 19. a 20. století. Cílem 

je dokázat, jak české frankofilní tendence a vzájemné kulturní i politické vztahy mezi Českem a 

Francií ovlivnily řadu tuzemských umělců, ale také české kulturní prostředí obecně. Vrcholem 

tohoto česko-francouzského propojení byla expozice soch francouzského umělce Augusta Rodina, 

která byla uspořádána Spolkem výtvarného umění Mánes v Praze roce 1902. Díky jejich 

výstavním počinům bylo české obecenstvo konfrontováno vlivem zahraničního umění, a tak se 

mohlo rozvíjet moderním směrem 

Důležitým mezníkem v organizaci výstavy bylo zřízení spolku Mánes. Ten vznikl již v roce 

1887, ale svou činnost ustálil a více projevil v roce 1896 založením vlastního periodika Volných 

směrů. Jeho aktivita poté vyvrcholila v roce 1898 organizací své první výstavy. Nepostradatelná 

role spolku v českém umění měla také značný vliv na česko-francouzské vztahy, jelikož se Mánes 

zasadil o několik výstav francouzských výtvarníků v Praze. Ta první, a nejspíše nejdůležitější, byla 

právě retrospektivní výstava Augusta Rodina. 

Rodinova výstava měla na české prostředí jak kulturní, tak politické dopady a její organizace 

napomohla k utužení vztahů mezi pražskou a pařížskou radnicí a k prohloubení kontaktu mezi 

oběma zeměmi. Zároveň je důležité zmínit patrný vliv Rodinova díla na umění několika předních 

českých sochařů, jako byl například Josef Mařatka, Stanislav Sucharda nebo Bohumil Kafka. 
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ANNOTATION 

The theses focuses on the French influence on Czech art, on the verge of the 19th and the 20th 

century. The aim is to prove how the Czech francophile tendencies and the reciprocal Czech-

French cultural and political relationship inspired a number of Czech artists, but also the Czech 

cultural background in general. Czech audience has been confronted by the foreign art’s influence 

and hence it could take a direction towards the modernism. The edge of this Czech-French linkage 

was the exposition of the famous French artist, August Rodin, held by the Manes Association of 

Fine Arts in Prague in 1902. 

An important milestone concerning the organisation of this exhibition was the establishment 

of the Manes Association. It was founded in 1887, it gradually stabilized its activity which further 

culminated in 1896 by founding its own broadsheet Volné směry. The highlight of Manes’ early 

activity was the organisation of its first exhibition in 1898. The functioning of Manes had an 

essential impact on Czech-French relations, since Manes arranged various expositions of French 

artists in Prague. The first, and probably the most significant one, was the retrospective of Auguste 

Rodin. 

Rodin’s exhibition had a cultural and also a political effect on the Czech milieu. Its 

organisation contributed to strengthen the relations between the Prague and the Parisian municipal 

authorities. Besides, it is important to mention the apparent influence of Rodin’s work on some 

particular Czech sculptors, namely Josef Mařatka, Stanislav Sucharda or Bohumil Kafka. 
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1 ÚVOD 

Práce se zaměřuje na česko-francouzské umělecké vztahy přelomu 19. a 20. století, 

konkrétně na organizaci výstavy Augusta Rodina v Praze, kterou v roce 1902 uspořádal Spolek 

výtvarných umělců Mánes. V první řadě se budeme zabývat sledem událostí, jenž vedl k 

uskutečnění této významné výstavy, soustředíme se na její organizátory a po popisu průběhu 

výstavy ve zkratce zmapujeme její dopady na české umělecké prostředí a česko-francouzské 

vztahy. 

První kapitola má za úkol zhruba nastínit obecný umělecko-historický kontext v Čechách, 

především v Praze. Praha se pomalu odpoutávala od závislosti na Rakousko-Uhersko. Vznikalo 

zde několik nových směrů a hnutí, které často reagovaly na soudobé francouzské umělecké dění. 

Těsná návaznost na umění francouzské je jeden z klíčových aspektů tuzemského umění, a proto 

bude této problematice věnována větší část práce.  

V druhé kapitole se soustředíme na Spolek výtvarných umělců Mánes, protože pořádal 

Rodinovu výstavu v Praze a protože ve své době zosobňoval umění Čech, stejně tak jako umění 

evropské, které se snažil Čechům přiblížit. Popíšeme jeho počátky a zásadní činnosti na přelomu 

19. a 20. století, kam mimo jiné patří organizace několika význačných zahraničních výstav. V 

tomhle ohledu se nejvíce zaměříme na umělecké styky Mánesovců s Francií a na organizaci 

výstav francouzských umělců. 

Ve třetí kapitole bude podrobněji rozebrána výstava francouzského sochaře Augusta 

Rodina v Kotěrově pavilonu na pražském Smíchově. Svými velkolepými přípravami a doposud 

nevídanými technikami v oblasti kurátorství a propagace vyčnívala výstava Mánesu mezi 

jinými. Přítomné exponáty silně ovlivnily pražskou uměleckou scénu počátku století a 

kurátorská práce SVU Mánes nasměrovala další podobné události. Rodinovo přijetí v Praze bylo 

vyvrcholením předchozích česko-francouzských jednání, návštěv a pokusů o šíření kultury za 

pomocí různých spolků a aliancí. Z dnešního pohledu by se tato událost dala považovat za 

zosobnění úzkých vztahů mezi Českem a Francií. Jak píše profesor Petr Wittlich v úvodu 

Mařatkově knihy Vzpomínky a záznamy, realizaci Rodinovy výstavy „je třeba chápat jako 
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skutečný vrchol památného úsilí, které už plné půlstoletí, od první cesty malíře Jaroslava 

Čermáka do Paříže v roce 1851, vedlo české umělce k tomu, aby vyměnili tradiční směřování 

do Itálie a Mnichova nebo Vídně za orientaci na Francii, v přesvědčení, že jedině v Paříži, městě 

světla, mohou získat nové podněty pro skutečně moderní rozvoj svého umění.“ 1 

Čerpáno bude především z knižních zdrojů, ze vzpomínek a korespondencí napsaných 

členy SVU Mánes, z dobových katalogů organizovaných výstav a publikovaných článků 

spolkového časopisu Mánesu Volných směrů. Valná část dokumentů se nachází v Knihovně 

hlavního města Prahy nebo v Národní knihovně. Několik zdrojů lze také dohledat v elektronické 

podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mařatka J. (2003). Vzpomínky a záznamy. Praha: Karolinum. Str. 8. 
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2 KULTURNÍ PROSTŘEDÍ V ČECHÁCH NA PŘELOMU 19. A 20. 
STOLETÍ 

 

Čeští umělci se na přelomu století snažili vymanit z moci Rakousko-Uherska a založit 

vlastní tradici moderního umění, bez působení striktního akademismu Vídeňské školy. Tak se 

tuzemští výtvarníci postupně začali stavět k Vídni odmítavě a jako nový bod zájmu si zvolili 

francouzskou metropoli, Paříž, s diametrálně odlišnou ideologií, než zastávala Vídeň. Hlavní 

příčinou tohoto uměleckého odloučení se od Vídeňské školy byl přetrvávající konzervatismus, 

který se neshodoval s českou a potažmo francouzskou snahou o vzpouru ve formě moderního 

umění. Důležitým mezníkem byl také fakt, že Paříž si v té době opět úspěšně vybudovala statut 

hlavního města evropské kultury a byla obdivována drtivou většinou evropských výtvarníků. 

Zároveň se však s touto tendencí k částečnému globalismu v Čechách drželo určité 

vlastenecké cítění. Po národním obrození, jehož význam ještě dozníval, se stále více brala v 

potaz důležitost národního umění. Kromě uměleckého vlivu Rakousko-Uherska pokračovaly 

snahy o osamostatnění se také vůči politické pozici Německa. 2  Zděněk Kárník popisuje 

kulturně-politické dění doby jako období vzestupu českého národa a formace nového národního 

cítění. „Český národ byl na vzestupu, který se stal nezadržitelným. Jako kompletní sociální celek 

vstoupil mezi ostatní moderní národy a krok za krokem, v soutěžení s privilegovanými 

rakouskými Němci, získával jedno postavení za druhým.“ 3 

S cílem zviditelnit malý stát v srdci Evropy se také začaly v Čechách pravidelně pořádat 

věhlasné národní výstavy. Jako první z nich byla uskutečněna Jubilejní výstava roku 1891, o 

čtyři roky později Národopisná výstava, v roce 1898 Výstava architektury a inženýrství. Praha 

tak reagovala na obecné výstavní činnosti jiných evropských metropolí, které vyvrcholily 

světovou výstavou v Paříži, pořádanou právě na přelomu století. Praha si tak snažila zasloužit  

                                                             
2 Tyto tendence se dovršily v roce 1882, kdy se pražská Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělila na českou a 
německou větev. 
3 Kárník, Z. (2008). Malé dějiny československé (1867-1939). Praha: Dokořán. Str. 22. 
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své místo mezi evropskými centry kulturního dění a prosadit české umění v Evropě. Češi se ke 

konci 19. století stali moderním národem, který byl schopný budovat nejrůznější politické a 

kulturní organizace a zapojovat se do mezinárodních a nadnárodních mocenských her. Kritik 

Karel Teige ve své studii o F. X. Šaldovi napsal, že „Jestliže je epocha devadesátých let práva 

svému, obvykle ji přisuzovanému epitetu: památná, tedy proto, že byla tehdy důsledně, odvážně 

a radikálně otázka českého umění učiněna světovou a otázka světového umění a jeho vývoje se 

staly vlastními otázkami české umělecké tvorby.“ 4  

 

 

2.1 SITUACE TUZEMSKÉHO UMĚNÍ 

Konec 19. století přinesl pro celou Evropu obrovský rozmach jak v kulturním, tak v 

ekonomicko-politickém a sociálním směru. Sedmdesátými léty 19. století nastalo období míru, 

které trvalo až do první světové války. Díky této relativně klidné době mohlo v Evropě kvést 

umění a věda, nabízející lidem nové možnosti a nový způsob života. Proto je tento časový úsek 

konce 19. století a začátku 20. století ve Francii nazýván „La Belle époque“, v Praze je pro toto 

období typické přízvisko „Zlatá Praha“ nebo „Praha magická“. Styl života se zjednodušoval 

díky mnohým technickým vynálezům, jako byl například telefon nebo automobil. Nový styl 

života stavěl na pomyslný piedestal zábavu a radost, a proto mezi oblíbené kratochvíle konce 

19. století patřily návštěvy divadel a kabaretů, a později němé filmy, představené bratry 

Lumièrovými poprvé v Paříži v roce 1895. 5 

Technický pokrok své doby manifestovaly zmíněné velkolepé výstavy, které nabízely 

pohled na to nejlepší, co mohly jednotlivé země předvést. Hlavním zaměřením byly technické 

inovace, domácí průmysl a novodobé objevy, ale vystavovaly se také předměty tradiční výroby 

nebo umělecko-designové artefakty. V Paříži to byla na prvním místě slavná Světová výstava 

                                                             
4 Vlček, T. (1986). Praha 1900. Praha: Panorama. Str. 12. 
5 V Praze bylo na začátku dvacátého století otevřeno Viktorem Ponrepem první pražské kino. V roce 1910 potom 
otevřela své sály Lucerna, která hraje dodnes. 
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roku 1889, a v Čechách Zemská jubilejní výstava roku 1891, Národopisná výstava organizovaná 

v roce 1895 a o tři roky později Výstava Architektury a inženýrství, pro niž bylo po vzoru 

pařížského výstaviště pro Světovou výstavu vybudováno rozsáhlé výstaviště v Praze v Bubenči. 

Pražský kulturní život, stejně tak jako život ve Vídni a ve Francii, se odehrával 

především v kavárnách. Tehdejší bohémové se po večerech pravidelně scházeli v temně 

osvětlených kavárnách, plných třpytivých zrcadel a secesní výzdoby, kde živě prodiskutovávali 

nejrůznější otázky a  vyměňovali si  své názory. V kavárnách vzniklo nejedno spojenectví, které 

později mohlo vést až k založení spolku, vytvářely se tam nové, moderní směry, a spolek Mánes 

dokonce díky kavárnám docílil vybrání dostatečné sumy peněz k zakoupení Derainova 

Koupání. 6  Mezi nejslavnější kavárny v Praze patřila Slavie, která dodnes stojí naproti 

Národnímu divadlu, na konci Ferdinandovy třídy7 a kavárna Unionka, na rohu Ferdinandovy 

třídy a ulice Na Perštýně.   

Drtivá většina tvořících umělců se v té době osobně znala, protože majoritní podíl 

uměleckých spolků byl tvořen studenty, kteří navštěvovali buďto pražskou Akademii 

výtvarného umění nebo Umělecko-průmyslovou školu. Tak se pražské umělecké dění 

soustřeďovalo do studentských spolků, jako byl například právě Spolek výtvarných umělců 

Mánes. Jak napsal Vincenc Beneš, „V té době byla na Akademii ve dvou třídách, které byly od 

sebe odděleny jen dřevěnou přepážkou do poloviny výšky, směstnána téměř celá naše generace: 

A. Procházka, B. Kubišta, E. Filla, V. Špála, V. H. Brunner, L. Šíma, Z. Kratochvíl, F. Fiegl, W. 

Nowak, O. Kubín, E. Pittermann a A. Justitz. Styk s těmito spolužáky byl důležitější než celá 

škola.“ 8  

 

 

                                                             
6 Francouzsky Les baigneuses. 
7 Dnešní Národní třída. 
8 Sawicki, N. (2014). Na cestě k modernosti. Praha: Karolinum. Str. 45. 
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2.1.1 UMĚLECKÉ SMĚRY A ČEŠTÍ VÝTVARNÍCI 

Období „La Belle époque“ neboli „Fin de siècle“ bylo období formace nových stylů. V 

podstatě to znamenalo postupný odklon od tradic historismu a pozvolné přejití na umění 

modernismu, potažmo až k počátkům avantgardního umění. Koncem 19. století skončila také 

doba jednostranně vyhraněných „krásných“ uměleckých stylů typu impresionismu, secese a 

symbolismu, a její místo zabralo rozcestí stylů nových. Nejvýraznější z nich byly v Evropě 

expresionismus, fauvismus a kubismus. 

 

2.1.1.1 Umění secese 

Dominujícím uměleckým stylem konce 19. a začátku 20. století byla secese 9, hnutí proti 

právě probíhajícímu industrialismu, tedy hnutí, které oslavuje život a krásu. „Když pomyslíme 

na secesi, vynoří se nám před očima obrazy ornamentů a popínavých rostlin, lilií a exotických 

květin, labutí na vlnách a žen s rozevlátými vlasy. A přece byla secese cosi víc.“ 10 I přes výhody 

vycházející z technického pokroku, secese viděla sílu především ve vitalitě přírody a kráse 

přirozenosti. Vyházíme-li z latinského slova „secessio“ 11, secesní umělci usilovali o odtrhnutí 

se od tradičního umění a vytvoření nového, nekonvenčního stylu. 

Výrazným prvkem secese, který se postupně formoval ke konci 19. století, bylo umění 

plakátu, založené na nově vyvinutých možnostech sériové výroby. „Jako osobitý umělecký žánr 

dosáhl plakát svého vrcholu v devadesátých letech 19. století v Paříži v dílech Julese Chéreta a 

Henriho Toulouse-Lautreca. Paříž, bašta zábavního ruchu, používal kolem roku 1900 nové 

médium, plakát, obzvláště intenzivně k verbování zájemců o nesčíselné nabídky divadel, nočních 

klubů, varieté a koncertních a tanečních síní.“ 12  V Čechách umění plakátu nekvetlo tak jako 

ve Francii, nicméně i zde mělo pár svých stoupenců. Nelze nezmínit Alfonse Muchu, malíře, 

                                                             
9 Ve Francii nazývaná „Art Nouveau“ podle jedné pařížské galerie, „Style Guimard“ podle slavného 
francouzského architekta  nebo „Style Mucha“ podle Alfonse Muchy; v němčině „Jugendstill“ neboli „mladý 
styl“, v agličtině „Modern Style“, tedy „moderní styl“. 
10 Sagnerová, K. (2007). Jak poznáme umění secese. (D. Zbavitel, Překl.) Praha: Euromedia Group. Str. 6. 
11 V českém překladu „odstoupení“, „odštěpení“. 
12 Sagnerová, K. (2007). Jak poznáme umění secese. (D. Zbavitel, Překl.) Praha: Euromedia Group. Str. 108. 
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podle kterého se ve Francii secese nazývá „style Mucha“, nebo jeho následovníky Viktora 

Olivu, Arnošta Hofbauera a Vladimíra Županského. Fenomén secesního plakátu jako 

propagačního materiálu se rychle šířil po celé Evropě a tvořil základy dnešní reklamy. Tomuto 

uměleckému odvětví bude věnován větší prostor v kapitole o výstavní činnosti SVU Mánes. 

Zatímco vídeňští umělci stále zůstávali v sevření secese, v Praze se těsně po přelomu 

století formovaly nové styly a nové směry. Klasická vídeňská secese se na začátku 20. století v 

Praze držela už téměř výhradně v oboru architektury, která byla výrazně ovlivněna architekturou 

německou. Jeden z nejlepších příkladů zástupců secesní architektury v Čechách byl Jan Kotěra, 

bývalý student Otty Wagnera a stavitel pavilonu pro Rodinovu výstavu.  

 

2.1.1.2 Umělecké avantgardy počátku století 

„Fin de siècle“, neboli přelom 19. a 20. století, je obecně vnímaný jako období mnoha 

uměleckých stylů. Ty vznikaly v průběhu let jako reakce na sebe samé a na striktní akademismus 

předešlé doby. Jak píše Edina Bernardová v publikaci Moderní umění 1905 – 1945, „Nepřetržité 

a bezprecedentní štěpení malířských škol označovaných jako 'ismy' odráželo kypění a důslednost 

myšlenkových hnutí, jež zápasila s plochostí a nudou akademického a dekorativního umění.“ 13 

Výtvarné avantgardy začátku 20. století byly mnohdy menší skupiny radikálních umělců, kteří 

se snažili prosadit své ambice i nad rámec samotného umění. Jak napsal v jednom ze svých 

článků tehdy uznávaný kritik František Xaver Šalda, tyto nové umělecké styly hledaly svůj nový 

umělecký jazyk, nový výraz, protože žádný dosavadní jim nevyhovoval. Své myšlenkové 

postoje stavěly pouze na sobě samých, na vlastních idejích a intuici, snažíc se vyjádřit své 

úzkosti a touhy. 

Z francouzské strany na umění hlavního města Čech mělo sice stále vliv několik dalších 

uměleckých slohů 19. století, ale jejich vliv již pozvolně ochaboval. Jejich působení na české 

prostředí zapříčinil spolek Mánes, který pořádal několik výstav francouzských impresionistů a 

postimpresionistů, tedy směrů, soustřeďujících svou pozornost v první řadě na barvy. 

                                                             
13 Bernardová, E. (2000). Moderní umění 1905-1945. Praha a Litomyšl: Paseka. Str. 6. 
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Impresionismus a postimpresionismus, směry, které ve Francii už pomalu uvadaly, byly pro 

pražskou uměleckou obec velkou inspirací. Lví podíl mají například na práci malíře Antonína 

Slavíčka, který inspiraci k svému stylu nalezl při svém pobytu ve Francii, stejně tak jako jeho 

současník a přítel Zdenky Baunerové, Antonín Chittussi, Václav Radimský nebo Joža Uprka. 

 Z principu barev oslavujících stylů jako byl impresionismus se na začátku 20. století 

volně vyvinul expresionismus, který měl ale tentokrát větší zastoupení ve středoevropských 

zemích, nejvíce se soustřeďoval v německých skupinách Die Brücke a Der Blaue Reiter. Dalo 

by se říci, že v době, kdy se ve Francii dostával na povrch fauvismus, v Německu se začínal 

proslavovat právě expresionismus, který s ním sdílí mnohé prvky. Jeho nejdůležitějším znakem 

je divoké použití barev, které volně vychází právě z ideologie francouzských fauvistů. 

Postupně se potom v Praze na začátku 20. století do popředí dostával kubismus, jenž 

dodnes tvoří značnou část pražské architektury. Tento původně francouzský umělecký směr, 

jehož kořeny lze nalézt v umění Paula Cézanna, nabízí naprosto radikální optiku na věc tak, že 

rozkládá a znovu spojuje několik úhlů pohledu, a tím se bouří proti dosavadní plochosti 

dvourozměrného plátna. Zatímco impresionisté a fauvisté přikládali velký význam barvám, 

kubismus odkládá jejich použití stranou a zaměřuje se v první řadě na samotné tvary a formy 

zobrazovaného předmětu. V oblasti českého kubistického umění se mezi světové špičky 

nepochybně staví čeští architekti Jan Kotěra nebo Josef Chochol. Kubismus zasáhl pražskou 

architekturu velmi významně, vytvořil z ní evropskou perlu kubismu. Mimo architekturu se 

kubismus projevil také v českém malířství, kde vynikali Emil Filla, Otakar Kubín nebo Bohumil 

Kubišta. 

Další uměleckou avantgardou, která vznikla ještě před první světovou válkou, a která 

značně ovlivnila české umění, byla abstrakce neboli nefigurativní umění. Abstrakce se po 

několikaletém úsilí všech uměleckých směrů, o to, jak správně přenést předměty z reality na 

plátno, rozhodla, že nejlepším řešením bude ony předměty z obrazové plochy úplně vymazat. 

Nejvýraznějším českým malířem tohoto směru je nepochybně František Kupka, dnes 

považovaný spíše za francouzského malíře.  
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2.1.2 UMĚLECKÉ SPOLKY A GALERIE V ČECHÁCH 

Se změnou vnímání doby a života na konci devatenáctého století přišla také změna 

vnímání kulturního prostředí. Lidé se chtěli bavit a vzdělávat, kultura sloužila společnosti jako 

jistá forma odlehčení a povznesení se nad každodenní starosti. Na společenské změny doby 

navázala také změna statutu umění a s tím souvisel vznik mnoha uměleckých spolků a 

výstavních prostor. 

V Čechách se již od poloviny 19. století formovalo několik kulturních spolků. V roce 

1859 zanikly cechy a tovaryšské spolky a namísto nich začaly vznikat národní spolky a sdružení, 

jejichž počet záhy narůstal, v období mezi lety 1856-1876 se údajně dokonce zdesetinásobil. 

Jedním z prvních takovýchto spolků soustřeďujících se také na výtvarné umění byla Umělecká 

beseda.14 Jak lze vyčíst z tří propletených květů, které má Beseda ve znaku, spolek se měl 

zabývat stejnou měrou literaturou, uměním a hudbou. Slavný okruh českých výtvarníků, 

věnující se obrozeneckému umění, je dnes známý spíše pod pojmem „Generace Národního 

divadla“, jelikož jeho činnost vyvrcholila právě stavbou Národního divadla v Praze. Popularita 

Umělecké besedy založené již v šedesátých letech 19. století však začala ke konci století 

nenávratně klesat.  

Umělecké seskupení vycházející z Umělecké besedy, spolek Jednoty umělců 

výtvarných, propagoval konzervativní proud českého vlasteneckého umění a byl tedy silně 

orientován na národní umění a na jeho propagaci. Jednota umělců výtvarných vznikala a 

budovala si své postavení v kulturním dění Prahy víceméně ve stejnou dobu jako Spolek 

výtvarných umělců Mánes, kterému se budeme věnovat v samostatné kapitole. Podnětem k 

založení Jednoty se stala nespokojenost několika členů Umělecké besedy, která se postupně 

profilovala více do oblasti hudební a literární. U zrodu Jednoty v roce 1989 stáli například Josef 

Václav Myslbek (tehdejší předseda spolku), Vojtěch Hynais nebo Mikoláš Aleš. Spolek se i 

díky svému nacionálnímu zaměření těšil poměrně velké oblibě, v roce 1902 se k němu hlásily 

desítky členů a další příslušníci stále přibývali. O úspěchu spolku svědčí také založení jeho 

                                                             
14 Umělecká beseda byla založena již v roce 1863 předními zástupci pražského kulturního světa - Bedřichem 
Smetanou, Josefem Mánesem, Karlem Jaromírem Erbenem a dalšími. 



16 
 

vlastního periodika, časopisu Dílo, vydávaného jako měsíčník a zaměřujícího se téměř výhradně 

na tuzemské dekorativní umění. 

V dubnu 1907 se na svou první výstavu sešla skupina výtvarných umělců Osma, což 

podle historika umění Václava Nebeského znamenalo zásadní přelom, protože se podle něj 

právě tímto okamžikem „zrodila pražská škola moderní malby“ 15 Přestože se v Praze scházelo 

již několik spolků zabývajících se moderním uměním, Osma byla dle Václava Nebeského jeden 

z nejdůležitějších, protože zaštiťovala několik umělců, na něž se dodnes dějiny moderní malby 

odkazují a které se v dnešních sbírkách těší velké význačnosti. 

 

2.1.2.1 Pražské galerie 

Co se týče výstavních prostor, první veřejná galerie na českém území byla Obrazárna 

společnosti vlasteneckých přátel umění, instituce s prostory v Rudolfinu, založená ke konci 19. 

století skupinou umělců, kteří si říkali Společnost vlasteneckých přátel umění. Na jaře roku 1885 

se zde konala první výstava, která podle Tomáše Vlčka „otevřela dveře do té doby v Praze 

neznámému výstavnímu ruchu.“ 16  Od roku 1902 paralelně s Obrazárnou společnosti 

vlasteneckých přátel umění existovala instituce zaměřující se na současné umění, Moderní 

galerie Království českého, zřízena císařem Františkem Josefem. 

Pro menší spolkové výstavy byl významný Topičův salon, založený roku 1894 údajně 

podle vzoru pařížského výstavního prostoru Salon des Cent. Ve své době představoval jednu z 

hlavních galerií v Praze. Budova stojící na tehdejší Ferdinandově třídě, tedy hned vedle centra 

kulturního dění, kavárny Slavie. Byla navrhnuta Janem Zeyerem po vzoru moderní industriální 

architektury. František Topič, původně knihovník a zarytý frankofil, svůj salón pravidelně 

propůjčoval spolku Mánes, který ho využíval pro své první expozice. Dále v něm měli tu čest 

vystavovat čeští umělci žijící ve Francii jako Alfons Mucha (1897) a Luděk Marold (1899) a 

                                                             
15 Sawicki, N. (2014). Na cestě k modernosti. Praha: Karolinum. Str. 7. 
16 Vlček, T. (1986). Praha 1900. Praha: Panorama. Str. 70. 
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později v roce 1908 zde pořádal výstavu spolek Osma. Topičův salón dodnes pokračuje ve 

výstavní činnosti. 

Se vznikem a rozvojem galerií a uměleckých spolků je úzce spojena problematika 

sběratelství. Klíčovou postavou českého předválečného sběratelství byl Vincenc Kramář. 

Kramář byl zámožný soukromý sběratel, který se kromě shromažďování uměleckých děl také 

věnoval publikaci zaměřené na umělecké dění a teorii umění. O roku 1911 začal jezdit do 

zahraničí a nakupovat díla Picassova, Braquova a Derainova, a udržovat styky s Francií. Kramář 

musel mít pro sběratelství velký talent, protože se soustředil na díla, která byla v té době 

nedoceněná, avšak v průběhu let se jejich hodnota několikrát znásobila a dnes mají obrovský 

význam pro české sběratelství. Právě Kramářova sbírka tvoří chloubu dnešní Národní galerie 

svým úctyhodným počtem francouzských děl. Především počtem obrazů od Pabla Picassa 

kolekce převyšuje všechny ostatní zahraniční Picassovy sbírky. 17 

 

 

2.2 UMĚLECKÉ A POLITICKÉ VZTAHY MEZI ČESKEM A FRANCIÍ 

Role Francie na českém kulturním a politickém poli byla velice významná a ve své 

podstatě nepostradatelná. Během několika málo let se na přelomu 19. a 20. století podařilo 

vybudovat pevnou soudržnost posilovanou a rozvíjenou několika institucemi. Mezi 

nejvýznamnější nepochybně patřila Alliance Française, francouzský konzulát a později 

Francouzský institut Ernesta Denise. Kromě toho se čeští politici zasadili o založení katedry 

slovanských dějin na pařížské Sorbonně a na Ústavu pro slovanská studia Ernesta Denise v jeho 

domě v pařížské ulici Michelet.  

Podle Stéphana Reznikowa byla „Francie vnímána především jako potenciální spojenec 

proti Německu. Obraz Francie, coby spojence, nerozlučně spjatý s francouzskou revoluční 

                                                             
17 Kramář těsně před svou smrtí věnoval Národní galerii v Praze asi třetinu své velkolepé sbírky, mezi jinými 
například Picassovy plastiky nebo jeho slavný autoportrét. Ten se teď ve Veletržním paláci těší velké 
návštěvnosti, nejen ze strany české, ale přichází ho obdivovat také Francouzi. 
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tradicí, se poprvé vynořuje v roce 1848 jako reakce na snahu Němců vtáhnout Čechy do 

frankfurtského parlamentu.“ 18 Jak již bylo zmíněno výše, Čechy se ke konci 19. století snažily 

oprostit od silného působení ze strany Rakousko-Uherska a Německého císařství a proto se 

stylizovaly do role francouzského spojence v oblasti politické, sociální i kulturní. Reznikow 

rozvádí svoji myšlenku spojenectví s Francií, „Obraz Francie coby vůdce na poli kultury 

pochází z doby dávno před rokem 1848 a ve své sociolingvistické složce je dědictvím francouzské 

orientace šlechtických elit střední Evropy 18. století (...) Francouzština, jazyk velkého světa a 

také jazyk světový, se až do začátku 20. století těšila bezkonkurenční společenské prestiži (...) 

Znalost francouzštiny společensky pozvedala a vyjadřovala vůli české buržoazie po vzestupu.“19 

 

2.2.1 ZALOŽENÍ ALLIANCE FRANCAISE A FRANCOUZSKÉHO KONZULÁTU V PRAZE 

Přestože vyvrcholily již ve středověku, pro české kulturní prostředí byly česko-

francouzské vztahy vždy důležitým prvkem, a jinak tomu nebylo ani na přelomu 19. a 20. století. 

Symbolem, který dodnes manifestuje silná pouta mezi Prahou a Paříží, se stala napodobenina 

Eiffelovy věže, postavená k příležitosti pařížské Světové výstavy na pražském Petříně. 

Prvním krokem k vybudování takto silných mezinárodních pout bylo založení Alliance 

Française v Praze v roce 1886. Alliance Française, Stéphanem Reznikowem nazývaná 

„předchůdkyně Francouzského institutu“, se snažila o položení pevných základů pro kulturní 

vztahy mezi Francií a Českem. Její hlavní úkol spočíval v šíření znalosti francouzštiny a 

zprostředkovávání francouzské vědy a umění do jiných kultur. I díky vlivu Alliance Française 

se v devadesátých letech 19. století v Čechách stala francouzská literatura nejpřekládanější, 

francouzské divadlo nejhranější, a francouzské umění obecně nejvlivnější a nejuznávanější. 

Čeští obchodníci a podnikatelé již ke konci 19. století usilovali o založení francouzského 

konzulátu v Praze, bohužel jim ale několik let nebylo vyhověno. Jak popisuje Pavla Horská, „v 

červnu 1896 interpeloval český poslanec Karel Kramář v rozpočtovém výboru rakouské 

                                                             
18 Reznikow, S. (2008). Frankofilství a česká identita. Praha: Karolinum. Str. 19. 
19 Ibidem, Str. 20 
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sněmovny ministra zahraničí Goluchowského, zda by nečinil námitky, kdyby cizí mocnosti 

zřídily v Praze konzuláty.“ 20 Z jeho interpelace ale nebylo zřejmé, o jaké mocnosti se jedná. 

Vědělo se, že o čtyři roky dříve žádala pražská Obchodní a živnostenská komora o zřízení 

konzulátů Německa, Itálie, Ruska, Francie, Anglie a Belgie. Tehdejší ministr vnitra, Eduard 

Taaffe, žádost zamítl, zejména kvůli Rusku a právě Francii. Po několikaletém snažení se 

nakonec po zvolení nového ministra zahraničí, hraběte Agenora Goluchowskiho, podařilo snahu 

prosadit a v dubnu 1897 byl s ministrovou pomocí jmenován první pražský konzul Francouzské 

republiky, Alfred Méroux de Valois. Zřízení francouzského konzulátu nebylo podstatným 

činem jen v rámci česko-francouzských vztahů, ale i v rámci českých zahraničních vztahů 

obecně, protože francouzský konzulát byl teprve druhým založeným v Praze.21 Založení této 

instituce představovalo jeden z klíčových okamžiků, které postupně budovaly silný vztah Čech 

a Francie, jenž prostupoval celé dvacáté století a ve své podstatě trvá dodnes. 

Posilování české a francouzské soudržnosti zapříčinilo právě několik výrazných 

uměleckých a obecně kulturních událostí pořádaných jak v Praze, tak i v Paříži. Jedním z 

prvních impulzů k bližšímu vztahu bylo seznámení pražského primátora JUDr. Vladimíra Srba 

s Louisem Daussetem, francouzským politikem, který se spolu s dalšími zasadil o Rodinovu 

výstavu v Praze. Také pražské sokolské obci se podařilo navázat kontakty s pařížským 

protějškem a pravidelně se navzájem navštěvovaly. Za první významnou oficiální návštěvu 

Čechů v Paříži je považována právě výprava pražských sokolů do města nad Seinou na 15. 

francouzský federální tělovýchovný svátek.  

 

2.2.2 ČEŠTÍ UMĚLCI ŽIJÍCÍ VE FRANCII 

Velký počet českých umělců se na začátku 20. století rozhodl přestěhovat do tehdejší 

Mekky moderního umění, Paříže. V Paříži čeští umělci získávali cenné kontakty 

s francouzskými výtvarníky a budovali si tam nepostradatelné postavení. Jako jeden z prvních 

Čechů se na pařížském Montmartru usadil František Kupka, který se z tuzemska odstěhoval v 

                                                             
20 Horská, P. (1996). Sladká Francie. Nakladatelství Lidové Noviny: Praha. Str. 97. 
21 Prvním byl konzulát Spojených států amerických, zřízený již v šedesátých letech 19. století. 
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roce 1896 a ve Francii zůstal až do své smrti roku 1957. Podle dobových svědectví se tam 

spřátelil s ve Francii již známým a uznávaným Alfonsem Muchou, který v té době zrovna 

pracoval na plakátu Sarah Bernhardtové pro roli Gismondy. 

Pro tuto práci je nejvýznamnějším okamžikem odcestování sochaře Josefa Mařatky, 

který tam nastoupil do uměleckého ateliéru Augusta Rodina, což mělo nepostradatelný vliv 

nejen na jeho práci, ale také to ve výsledku vedlo k slavné Rodinově pražské výstavě roku 1902. 

Mařatkovým pobytem ve Francii se ale budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách práce. 

Paříž měla jasný vliv i na sochaře Ottu Gutfreunda, který se učil v ateliéru francouzského 

sochaře Antoina Bourdella, žáka Augusta Rodina. Při jeho pobytu v Paříži se Gutfreund 

seznámil s umělci, jako byl Juan Gris, Guillaume Apollinaire a Pablo Picasso. Po pražské 

návštěvě svého učitele, Antoina Bourdella, začal Guttfreund pomalu opouštět své kubistické 

zaměření a stylizovat se do expresivnějšího výrazu, který jako by vyvrcholil jeho přelomovým 

dílem Úzkost. 

Podle Pavly Horské se duší české umělecké kolonie v Paříži stala Zdenka Braunerová. 

Česká malířka se do Francie přestěhovala za svým tehdejším přítelem Antonínem Chittussim, 

který v Paříži studoval malbu. Tak jako ostatní čeští imigranti i Baunerová se během svého 

pařížského pobytu seznámila s několika umělci, například s Odilonem Redonem, Henrim 

Signoretem nebo Jorisem-Karlem Huysmansem.  Díky těmto stykům se stala jednou z 

organizátorek české expozice pařížské Světové výstavy roku 1892. Podle Mileny Lenderové by 

Baunerová mohla být považována za prvního neoficiálního pražského konzula v Paříži. 

Mezi další známé české umělce, kteří odjeli pracovat do Paříže, patří architekti Josef 

Gočár, Pavel Janák a Josef Chochol; malíři Emil Filla, Václav Špála a Antonín Procházka nebo 

Bohumil Kubišta. Ve zkratce, Paříž, jako centrum evropského umění, byla inspirací pro řadu 

českých umělců, kteří navázali pevné a tvůrčí kontakty s pařížskými kolegy a tím přispěli 

k prosazování francouzského umění v Čechách a prohlubování česko-francouzských vztahů.  
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3 SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MÁNES 

 

Přestože byl spolek založen již na konci osmdesátých let, jeho činnost dosáhla své špičky 

až v devadesátých letech 19. století a vyvrcholila až na začátku století dvacátého. Jiří Kotalík v 

předmluvě ke katalogu výstavy k 100. výročí založení Spolek výtvarných umělců Mánes tvrdí, 

že „Bezmála všechno, co se s českým uměním v devadesátých letech událo, je nerozlučně spjato 

s akcemi Spolku výtvarných umělců Mánes.“ 22 Díky spojení většiny tehdejších tuzemských 

umělců s Mánesem měl spolek široké pole působnosti a mohl si tak dovolit několik radikálních 

kroků, od výstavní činnosti, přes vydavatelství, až po uměleckou tvorbu. Na začátku století měl 

spolek již okolo šesti set členů a další stále přibývali. K Mánesu se připojili například architekti 

Jan Kotěra, Dušan Jurkovič, Kamil Hilbert; sochaři Stanislav Sucharda, František Bílek, 

Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Otakar Španiel; malíři Jan Preisler, Max Švabinský, Antonín 

Slavíček, Arnošt Hofbauer; grafici Jan Štenc, Vojtěch Preissig nebo František Kupka. 

SVU Mánes značně přispíval k přeměně moderního umění v Čechách na přelomu 19. a 

20. století. Jak již bylo zmíněno dříve, byla to doba obrovských změn a přerodů v oblasti 

výtvarného umění. Nové styly a směry přicházely a po několika málo letech opět uvadaly, 

dávajíce prostor dalším novotinám. Role spolku Mánes byla v první řadě představovat všechny 

tyto zahraniční avantgardy Praze a Čechům. Jejich první zahraniční výstava, na které uvedli díla 

Augusta Rodina, sklidila tak ohromný úspěch, že už ji ty následující vlastně nikdy nepřekonaly. 

Přesto Mánes předváděl další významné události s rigorózní pravidelností. Svá díla Praze 

předvedli Cézanne, Gaugin nebo van Gogh. Nový směr ukázali také Seurat a Signac nebo norský 

umělec Eduard Munch. V Praze se tak formovaly skupiny postimpresionistů, kubistů a 

expresionistů reagující na své zahraniční kořeny. 

Účel spolku byl na jeho prvním zasedání shrnut takto: „Pěstovati vzájemnost mezi členy, 

jakož i směr vážný, plodný, umělecký a literární; sbližovati a sjednocovati veškeré slovanské 

živly umělců výtvarných v Praze, podporovati dle možnosti nemajetné členy, pořádati rozpravy 

                                                             
22 Kotalík, J. (1987). S.V.U. Mánes - Výstava k 100. výročí zaloení. Praha: Svaz českých výtvarných umělců. Str. 2. 
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vztahující se k různým oborům umění výtvarného a literárního, pořádati spolkové výstavy, 

udržovati kolegiální spojení s podobnými uměleckými spolky a konečně pořádati zábavy a 

vydávati spolkový umělecký časopis.“ 23  

Kromě organizace tuzemských a zahraničních výstav, vydávali Mánesovci spolkový 

časopis komentující české, ale i světové umělecké dění. Významná byla také spolková činnost 

v umění samotném - malíři, sochaři a architekti spolku, ovlivněni světovými tendencemi, tvořili 

progresivní vlnu v českém umění a zasloužili se o prosazení zahraničních směrů a stylů u nás.  

Činnost Spolku byla sice během první světové války velmi výrazně oslabena a po druhé 

světové válce byl dokonce Mánes násilně rozpuštěn a nahrazen Českým fondem výtvarných 

umění, ale ke konci 20. století nabral novou energii a dodnes zastává důležitou funkci na poli 

českého výtvarného umění. 

 

 

3.1 VZNIK SPOLKU A JEHO ROLE NA POLI ČESKÉHO UMĚNÍ 

V roce 1895 předvedla skupina několika spisovatelů a kritiků v čele s F. X. Šaldou 

manifest nové literatury s názvem „Česká moderna“, který nabádal české literáty a výtvarníky 

ke konfrontaci s nadcházející modernou a moderním světem. Zastáncem modernosti v umění 

byl také SVU Mánes, který aktivně zkoumal hranice Akademického umění a opakovaně se 

snažil je přesáhnout. „V Praze byl na počátku století vliv 'autorizovaných mistrů', a zejména 

těch akademických, stále značný. Vymanit se z něj a prosazovat experimentálnější a 

individualističtější umění vyžadovalo od umělců i od místního publika stále značnou odvahu. 

Umělecká scéna v Praze se i přesto modernizovala. Existovalo zde již několik nových 

                                                             
23 Bořecký, J., Gočárová, L., & Špale, V. (2007). Mánes 1887 - 2007. Praha: S.V.U. Mánes. Str. 6. 
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organizací, zvláště pak Mánes a Verein deutscher bildender Künstler, které svedly dohromady 

mladší a pokrokovější umělce.“ 24  

Spolek Mánes se tedy stal průkopníkem moderního umění v Čechách. Zpočátku se nové 

umění promítalo především do oboru architektury. Od Jana Kotěry až po jeho žáky Otakara 

Novotného nebo Josefa Gočára, architektonická větev Mánesu vždy prorážela cestu tomu 

nejnovějšímu, co bylo v uměleckém světě k vidění. Právě architektům z řad Mánesu dnes 

vděčíme za moderní architektonické klenoty a zajímavosti Prahy. 

 

3.1.1 ZALOŽENÍ SVU MÁNES 

SVU Mánes vznikl v roce 1887, původně jako sdružení studentů Akademie výtvarných 

umění a školy Uměleckoprůmyslové v Praze. Jako podnět k vytvoření je vnímáno založení 

obdobného spolu Mnichově, ke kterému patřili mimo jiné také Alfons Mucha a Luděk Marold. 

Jednalo se o sdružení studentů usilující o zpopularizování umění, které bylo jednou z největších 

uměleckých komunit českých studentů za hranicemi Čech. Název byl vybrán dle jména podle 

nich největšího národního umělce, Karla Škréty, ale jak píší Prahl a Bydžovská, původně 

přemýšleli o jméně Josefa Mánese. Nakonec tedy v roce 1887, kdy někteří z nich přesídlili do 

Prahy, založili spolu s dalšími studenty nový spolek, který tentokrát nesl Mánesovo jméno. 

Poprvé se sešli na valné hromadě v restauraci U Ježíška ve Spálené ulici 22. dubna 1887, v počtu 

18 členů. 

Ačkoli Mánes začínal jako studentský spolek, už od počátku měl významný účinek na 

umělecké dění V Praze. Spolek byl od svého založení poměrně populární, a proto se jeho 

základna rychle rozrůstala. Mezi léty 1887-1899 čítal podle prezenční knihy celkem 300 jmen. 

Velký zvrat v řadách Mánesu přišel kolem roku 1910. Kvůli rozdílným názorům ze spolku 

definitivně odešlo několik umělců v čele s Kubínem, Fillou a Kubištou, kteří následně založili 

vlastní skupinu a pojmenovali ji Skupina výtvarných umělců. K novému spolku, jenž brzy po 

založení začal vydávat nový umělecký časopis Umělecký měsíčník, se vzápětí přidalo několik 

                                                             
24 Sawicki, N. (2014). Na cestě k modernosti. Praha: Karolinum. Str. 54. 
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dalších malířů, architektů a sochařů. Dohromady začala být Skupina obecně považována za 

následníka Osmy. Právě Osma je nyní považována za nejradikálnější avantgardní větev spolku 

Mánes.  

 

3.1.2 ORGANIZACE VÝSTAV 

Spolek výtvarných umělců Mánes své výstavy orientoval jak na kolektivní expozice 

členstva během výročních výstav, tak na expozice svých významných jednotlivců. Dále 

organizoval několik retrospektivních výstav národního umění a také prohluboval zahraniční 

vztahy expozicemi několika evropských umělců. 

Mánesovci začali zpočátku vystavovat v Topičově salónu. Úvodní výstava, na které se 

podíleli, představovala díla do té doby nedoceněného předsedy Mánesu Mikoláše Alše. Po 

velkém ohlasu začal spolek pravidelně organizovat další výstavy. První členská výstava se 

odehrála v Topičově salónu v únoru a březnu 1898, kde vystavovalo celkem 30 z 80 stoupenců 

Mánesu, druhá výstava následovala ještě na podzim toho samého roku. V roce 1900 uvedli svou 

třetí členskou výstavu. První členská výstava v Topičově salonu byla podle Karla Maška 

zahájena zřejmě vůbec první českou vernisáží, uvedenou tehdejším předsedou spolku 

Stanislavem Suchardou. Toto slavnostní zahájení bylo iniciačním krokem k dnes automaticky 

pořádaným vernisážím u příležitosti zahajování výstav. Kvůli nedostatečnému prostoru, který 

nabízel Topičův salón, byly první výstavy co do počtu exponátů dost omezené, což se změnilo 

až po roce 1902 výstavbou vlastního výstavního pavilonu na pražském Smíchově. Díky větší 

popularitě začal také Mánes po roce 1902 pořádat výstavy častěji, s frekvencí 2 až 4 událostí  

ročně. 

S výstavní činností spolku Mánes je neodmyslitelně spjat vývoj českého plakátu. V 

jiných evropských zemích sloužil plakát téměř výlučně pro reklamní účely, zatímco v Čechách 

byla role plakátu spíše umělecká. Plakát zde byl brán jako kulturní fenomén, čemuž nasvědčuje 

jeho čistě umělecké ztvárnění. Počátky plakátu v Čechách jsou spojeny s organizací výstav, jako 

byla Jubilejní výstava, Národopisná výstava a výstava Architektury a inženýrství v 

devadesátých letech 19. století. Jak píše Josef Kroutvor ve výstavním katalogu s názvem Mezery 
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v historii 1890-1938, „Český plakát se zrodil při příležitosti konání velké Jubilejní výstavy v 

roce 1891 v Praze.“ 25 Autorem oné slavné prvotiny byl Vojtěch Hynais, známý malíř opony 

Národního divadla. V rámci spolku Mánes měli na umění plakátu obrovský podíl především 

malíři Hofbauer a Preisler, ten dokonce ve Volných směrech podal výklad k teorii plakátu, ve 

které stanovil zásady tvorby tohoto moderního média a kritizoval počiny Alfonse Muchy. 

Dalším neméně významným tvůrcem plakátů byl Vladimír Županský, autor vítězného návrhu 

pro Rodinovu výstavu. 

 

 

3.1.3 EDIČNÍ ČINNOST 

Kromě organizace výstav a pořádání zábav, věnoval se spolek Mánes, jak bylo 

ustanoveno v jeho účelu, také publikační činnosti. První krůčky nakladatelství S. V. U. Mánes 

byly monografie předních českých umělců, posléze také politiků. Dalším významným počinem 

bylo založení spolkového časopisu Volných směrů.  

 

3.1.3.1 Volné směry 

Jak již bylo zmíněno výše, období „fin de siècle“ je považováno za období rozkvětu 

kultury, k čemuž se vázalo také zvýšení zájmu o ni a tedy zvýšení potřeby předávání informací. 

V Čechách se díky knihovně Umělecko-průmyslového muzea stala dostupnými zahraniční 

periodika specializující se právě na doménu umění, z Francie to byly například La Plume, L'Art 

et Décoration anebo obrazový časopis, do kterého přispíval František Kupka, L'Assiette au 

Beurre. V Praze se na přelomu století podařilo prosadit hned několika novým periodikům. Podle 

Tomáše Vlčka se jednalo o období s dokonce největším počtem edičních podniků a 

vydavatelských pokusů v historii. Během několika málo let vznikaly desítky nových časopisů, 

deníků a nakladatelství. V oblasti umění vynikala Moderní revue, založená v roce 1894, která 

                                                             
25 Urban, O., & Kroutvor, J. a. (1994). Mezery v historii 1890-1938, Polemický duch Střední Evropy- Němci, Židé, 
Češi. Praha: Galerie hlavního města Prahy. Str. 71. 
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se zabývala především literaturou; umělecká platforma Volné směry, založena spolkem Mánes; 

a dále potom od roku 1903 spolek Jednoty umělců výtvarných založil měsíčník Dílo. Dalšími, 

pro svou úzkou specializaci méně úspěšnými uměleckými časopisy, byl Výtvarník a Rozhled 

v umění výtvarném.  

SVU Mánes započal svou vydavatelskou činnost Paletou a Špachtlí, což byly pouze 

domácí, provizorní časopisy, založené spolu se spolkem. Jejich výtisky byl plné karikatur, 

grotesek a dokumentů, psaných výhradně členy Mánesu. Roku 1894 se rozhodli Paletu 

publikovat, a tak výtisk tohoto časopisu, shromažďující několik reprodukcí od Preislera, 

Suchardy nebo Švabinského, vyšel veřejně, pod názvem Listy z Palety. Až 1. listopadu 1896 

vyšlo první číslo oficiálního časopisu spolku Mánes, s názvem Volné směry, který se velmi 

rychle zařadil do plejády místních periodik. 

 Jméno spolkové platformy údajně navrhl K. L. Klusáček. Původně se přemýšlelo nad 

názvem Česká bohéma, nicméně nakonec byl zvolen název Volné směry, který odkazoval 

k programu časopisu, zakládajícím na jeho nevyhraněnosti, pluralismu a svobodném přístupu k 

modernímu umění. Zaměření revue mělo být čistě umělecké, a tím se stala jedním z prvních 

periodik na našem území, které bylo odborně zaměřené, a především jedno z prvních, 

soustřeďující se téměř výhradně na moderní umělecké dění. Volné směry tak provedly čtenáře 

několika uměleckými periodami, od historismu, přes secesi až k moderně. Spolu s uměleckou 

kritikou zpočátku tvořila nemalou část časopisu také beletrie, psaná dnes známými českými 

literáty, jako byl například Viktor Dyk nebo Stanislav Kostka Neumann. 

Revue, vydávaná každý poslední pátek v měsíci, komentovala domácí umělecké dění, 

ale také představovala pražské kulturní veřejnosti tendence zahraničního umění. Své pole 

působnosti Volné směry rozšířily i do zahraničí a staly se jakousi českou vizitkou v cizině. 

Kromě komentáře zahraničního umění se snažily o prosazení české kultury za hranice. Podle 

Prahla a Bydžovské působily Volné směry jako „obousměrný prostředník moderní výtvarné 

kultury mezi domovem a cizinou.“ 26  

                                                             
26 Prahl, R. B. (1993). Volné směry, časopis pražské secese a moderny. Praha: Torst. Str. 20. 
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Radu časopisu tvořilo dvanáct členů družstva. 27  Přispívali většinou čeští malíři, 

architekti, návrháři a literáti. Původně se redakce scházela v bytech předsedy spolku Mánes, 

Stanislava Suchardy a v nábřežním bytě Karla Maška, později se přesunula do Vodičkovy ulice 

č. 38, kde od roku 1908 sdílela místo s časopisem architektů spolku Mánes, Stylem. Časopis 

postupně získával na popularitě a roku 1903 bylo k odběru přihlášeno asi tisíc osm set 

předplatitelů. I přes významné oslabení činnosti spolku během válek, byly Volné směry 

vydávány ještě ve druhé polovině 20. století, s konečným počtem dvaceti ročníků. Od roku 1997 

začal Mánes vydávat nový časopis, s názvem Listy S. V. U. Mánes.  

 

3.1.3.2 Nakladatelství Mánes 

 Kromě Volných směrů založil spolek také své nakladatelství s uměleckou knihovnou. V 

tomto ohledu soustředil svou ediční činnost především na životopisy a umělecké monografie. 28 

Edice Dráhy a cíle, která shromažďovala eseje tuzemských i zahraničních autorů, se pohybovala 

někde na pomezí výtvarného umění a literatury. Další významnou edicí byly Výtvarné zjevy, 

soustřeďující se na umělecké monografie. V roce 1909 zahájil Mánes pod vedením Maxe 

Švabinského novou edici nazvanou Zlatoroh, ve které vyšlo několik monografií s ilustracemi. 

K Zlatorohu patří přes padesát publikací, mezi jinými například Jan Mánes, Mikoláš Aleš, ale 

také Palacký, Jan Žižka nebo T. G. Masaryk.  

 Publikace nakladatelství S. V. U. Mánes dodnes patří mezi klíčové umělecké spisy, často 

pojednávající nejen o důležitých českých umělcích a politicích, ale také o významných 

zahraničních autorech a o samotných členech spolku Mánes. Stejně tak, jako Mánes v druhé 

polovině 20. století obnovil publikaci spolkového časopisu, obnovil také činnost nakladatelství, 

a tak od roku 1991 vydává umělecky zaměřené knihy, většinou monografie. 

                                                             
27 Později pouze šest členů. 
28 Jednou z prvních monografií bylo trojsvazkové vydání díla Mikoláše Alše, jehož první část vyšla spolu s prvním 
číslem Volných směrů. 
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3.2  ZAHRANIČNÍ VZTAHY SVU MÁNES 

Kromě pravidelných výstav v Čechách se Mánes snažil zaměřit své působení také do 

zahraničí. Přestože se tyto tendence pomalu opouštěly, nejužší spojení bylo stále udržováno 

s Vídní, se kterou spolupracovali především architekti. Příkladem, který mluví za vše, byl 

příchod Jana Kotěry, žáka Otty Wagnera, a jeho bleskový kariérní vzestup, který vyvrcholil 

stavbou slavného výstavního pavilonu pro Augusta Rodina na pražském Smíchově. 

Mimo Paříže a Vídně měla Praha umělecké styky také s jinými evropskými městy, které 

ale nikdy nedosáhly tak velké důležitosti jako kontakty s Vídní a Paříží. Mnichov, město ležící 

nedaleko od Prahy, se rovněž stalo jedním z mezníků, významným například pro Alfonse 

Muchu nebo Luďka Marolda. Také Berlín se stal přechodným domovem především pražských 

literátů, kupříkladu pro Franze Kafku nebo pro bratry Čapky. 

 

3.2.1 VÝSTAVY ZAHRANIČNÍCH VÝTVARNÍKŮ 

Většina zahraničních výstav SVU Mánes neměla tak velký význam jako Rodinova 

výstava. Nicméně Mánesovcům se podařilo uskutečnit hned několik výstav zahraničních 

umělců v Praze. Nejvíce se zaměřovali na francouzské umění, ale své prostory nabídli také 

umělcům z jiných zemí. První nefrancouzská výstava byla IX. výstava spolku Mánes, pořádaná 

roku 1904. Svá díla na ní představovala německá skupina s názvem Worpswede,  kam mimo 

jiné patřil tajemník Augusta Rodina, Rainer Maria Rilke. V tom samém roce následovala 

výstava současného chorvatského umění. 

Jedním z důležitých zahraničních kontaktů spolku Mánes byl poměrně těsný kontakt s 

Norskem, díky kterému se v roce 1905 v Praze podařilo uspořádat další zásadní výstavu 

zahraničního umění, a sice výstavu norského malíře Edvarda Muncha. Munchovo expresivní 

umění představovalo další přelomový bod pro uměleckou scénu v Čechách. Výstava totiž 

znamenala definitivní rozchod nové generace s akademickou plejádou, a ve své podstatě 

přechod od klasické moderny k mnohem radikálněji vyhraněnému stylu, expresionismu, což se 

projevilo zmíněným odchodem několika členů SVU Mánes a založení vlastní umělecké skupiny 
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s názvem Osma. V retrospektivních úvahách a kritikách se nejvíce mluví o vlivu Edvarda 

Muncha na Bohumila Kubištu a Emila Fillu, ale jisté stopy Munchova ovlivnění můžeme 

zpozorovat také v expresivnosti díla sochaře Jana Štursy. Munchova výstava však měla i své 

kritiky. Mezi ně patřil například František X. Harlas, zarytý akademik, který Munchovo 

expresivní umění charakterizoval jako umění chorobné a zchátralé, a nesouhlasil s jeho 

potemnělým pohledem na svět. Dokonce i v Mánesu samotném se našlo několik nespokojených 

kritiků. Nejsilnější hlas měl Karel B. Mádl, který v Národních listech útočil na Munchovu 

„nejkrajnější anarchistickou oposici proti naturalismu kteréhokoli odstínu.“ 29  Dost 

rozporuplné pocity z výstavy měl v té době uznávaný kritik F. X. Šalda. Svou recenzi na 

Munchovu výstavu pojmenoval „Násilník snu“ a umělce označoval za zločince, jehož ruka 

„která vrhá takto barvu na plátno, měla spíše vládnout nožem nebo metati pumy.“ 30  Zároveň 

ale přiznává, že v něm vidí prvky složitého osobního stylu, který obdivuje pro svou originalitu. 

Jediným zakoupeným obrazem se stal Tanec na břehu, který si do své sbírky přidal Stanislav 

Sucharda. 31 

Spolek Mánes poté zorganizoval několik dalších zahraničních výstav, jejichž význam 

nebyl tak zásadní, a proto se o nich nedá nalézt mnoho informací. V roce 1905 to byla výstava 

dánského umění, roku 1906 v Praze vystavoval ruský malíř N. K. Roerich a španělský 

romantický malíř  18. a 19.  století Francisco Goya. O rok později, v roce 1907  byla Mánesem 

zorganizována výstava s názvem Anglické lepty a v listopadu a prosinci roku 1910 bylo 

Pražanům představeno švédské umění. 

 

3.2.2 ZAMĚŘENÍ NA FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 

K propagaci francouzského umění v Čechách nemalou měrou přispěl právě spolek 

Mánes, který se zasloužil o několik výstav francouzského umění v Praze. Mimo to byla 

francouzskému umění silně nakloněna spolková platforma Volné směry, ve které se dalo najít 

                                                             
29 Sawicki, N. (2014). Na cestě k modernosti. Praha: Karolinum. Str. 65. 
30 Šalda, F. X. (1950). Boje o zítřek. Brno: Svoboda. Str. 172. 
31 Dnes můžeme obraz nalézt v Národní galerii. 
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nespočet článků věnujících se právě Francii a její obdivuhodné kultuře. O závislosti českého 

umění na francouzské napsal František Xaver Šalda: „Umělecká úroveň domácí nedá se jinak 

pozdvihnout, než bude-li stále a stále odkazováno k opravdovým vrcholům dnešního umění 

světového, bude-li probouzena pro ně vnímavost jak umělectva, tak obecenstva, a budou-li 

obojím tímto činitelem kultury zvyšovány požadavky, jako se kladou na umělecké dílo.“ 32 Tím, 

kdo měl podle Šaldy zvyšovat úroveň našeho umění, bylo samozřejmě především umění 

francouzské, jak lze vyčíst z dalších úseků jeho textu. 

První francouzskou výstavou, kterou spolek Mánes zorganizoval, byla výstava Augusta 

Rodina v roce 1902. Díky této ohromující akci se v Praze otevřely brány pro zahraniční umění, 

kterými v následujících letech přímo proudily francouzské obrazy a sochy. 

Hned po Rodinovi následovala od srpna do listopadu výstava Moderní francouzské 

umění. Kurátorem výstavy byl francouzský kritik Gabriel Mourey, který návštěvníkům nabídl 

k obdivu Edgara Degase, Clauda Moneta, Augusta Renoira nebo Camilla Pissarra. Francouzské 

umění bylo považováno za vrchol evropské tvorby. F. X. Šalda napsal do výstavního katalogu, 

že „Francouzské umění je nepřetržitá linie. Ostatní umění jsou vedle něho pouze přerušované 

čáry.“ 33  O výstavě samotné napsal, že „Přehled současné tvorby francouzského malířství, 

sochařství, původní grafiky i uměleckého průmyslu, který se vám podává ve výběru předního 

uměleckého essayisty, pana Gabriela Moureye, je sám o sobě nejen vzácným a kouzelným 

divadlem, rozkoší a školou nejjemnějšího vkusu, ale i hlubšímu smyslu pohledem do tvůrčí dílny 

celého národa.“ 34 Bohužel výstava nezaznamenala takový úspěch jako Rodinova, a ani jako ty, 

které na ni v průběhu let navazovaly. V tom samém roce také do Prahy přijel francouzský básník 

Guillaume Apollinaire, a inspirován Prahou, napsal báseň v próze Le Passant de Prague a 

několik veršů o Praze ze slavného Pásma. 

                                                             
32 Šalda, F. X. (1902). Katalog V. výstavy Spolku výtvarných umělců Mánes: Moderní francouzské umění. Praha: 

S.V.U. Mánes. Str. 2. 
33 Braunstein, M. (1993). Z historie Francouzského institutu v Praze. Praha: Francouzský institut. Str. 158. 
34 Šalda, F. X. (1902). Katalog V. výstavy Spolku výtvarných umělců Mánes: Moderní francouzské umění. Praha: 

S.V.U. Mánes. Str. 2. 
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V roce 1907 spolek Mánes na své XXIII. výstavě představil obrazy francouzských 

impresionistů a postimpresionistů. K této příležitosti spolkový časopis Volné směry vydal 

zvláštní čísla, která se věnovala Éduardu Manetovi, Paulu Cézannovi, Augustu Renoirovi, 

Edgaru Degasovi a Claudu Monetovi. Výstava s názvem Francouzští impressionisté, 

realizována pod dohledem Otakara Novotného, byla otevřena na pouhý měsíc, od 27. září do 

30. listopadu. Nejvíce pozornosti na sebe upoutali Vincent van Gogh a Paul Gauguin. Nikolaj 

Savický tvrdí, že právě oni bezprostředně inspirovali českého malíře Jana Zrzavého, který se 

pod dojmem jejich umění vydal již 1. listopadu na cestu do Paříže, po němž ho jeho spolužáci 

začali přezdívat „Gauguin“. Obecné ohlasy na výstavu byly dosti rozporuplné, například 

František X. Šalda napsal o van Goghovi, že jeho obrazy „nejsou určené k výzdobě našich 

bědných nebo zmeliorovaných bytů – jsou to činy, nebo zločiny, bouřky krásných, silných 

smyslů, tragický osud jeho velkodušné povahy.“ 35 Oproti tomu Karel B. Mádl popisoval van 

Goghovo umění jako tvorbu umělce, který „se snaží rozbít vše, co má v umění jen zdání evropské 

konvence“. O van Goghovi a Gauguinovi píše jako o vášnivcích „s velikým chtěním a neméně 

velikými zámysly, jenomže oba uvízli na rozběhu a neměli sil k doskoku. Osudem jejich, anebo 

jejich neméně vášnivých apologetů bylo, že pokus a zámysl vydávali a vydávají za dosažený cíl 

a nepopíratelnou jejich buď neschopnost, nebo nehotovost za sankrosanktní výraz mohutné 

osobnosti.“ 36 

Na začátku roku 1909 se dočkal své vlastní pražské výstavy další francouzský umělec, 

žák Paula Gaugina, Émile Bernard. Jednalo se již v pořadí o XXVII. výstavu pořádanou 

spolkem Mánes, která nicméně nedosáhla příliš velkého ohlasu. Bernardovy 

neoimpresionistické malby nevzbudily tak velký zájem, jako předešlé výstavy. 

Po ohromném úspěchu Augusta Rodina se Mánesovci rozhodli o sedm let později, tj. 

v únoru a březnu roku 1909, uspořádat další významnou výstavu francouzského sochařství. Tím 

vybraným sochařem byl Émile-Antoine Bourdelle, sochař nového klasicismu a bývalý žák 

Augusta Rodina. Stejně tak jako výstavu Augusta Rodina, také tu Bourdellovu organizoval Josef 

Mařatka, který s oběma sochaři udržoval styky v Paříži. Z Bourdellovy výstavy a následné 

                                                             
35 Savický, N. (2011). Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900-1939. Praha: Academia. Str. 27. 
36 Savický, N. (2011). Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900-1939. Praha: Academia. Str. 28. 
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přednášky v Národním klubu se stala velká společenská událost. Několik pražských umělců 

našlo svůj styl právě v novém uměleckém programu Émila-Antoina Bourdella. Sochař Jan 

Štursa, původně obdivovatel Rodina, si po jeho návštěvě dokonce dlouho pohrával s myšlenkou, 

že nastoupí do jeho pařížského ateliéru.  

Všechny tyto kurátorské počiny spolku Mánes vyvrcholily v únoru a březnu roku 1910 

XXXI. výstavou, která nesla název Les Indépendants. Expozici uspořádanou opět v Kotěrově 

pavilonu tvořilo celkem 122 děl postimpresionistů, kubistů, ale především moderních 

francouzských expresionistů, zapůjčených několika pařížskými sběrateli. Její název odkazoval 

na avantgardní charakter tvorby vystavujících, ale také na fakt, že mnozí vystavovali na Salonu 

Nezávislých v Paříži, salonu, který každý rok shromažďoval to nejmodernější a nejpokrokovější 

z francouzské tvorby. Největší dojem na českého diváka zanechaly práce Henriho Matisse, 

Maurice de Vlamincka a Andrého Deraina, přestože počet jejich obrazů byl poměrově 

nejchudší. Právě Derainova Koupání se stalo námětem mnoha diskuzí, které nakonec vedly k 

zakoupení díla spolkem Mánes. Samotný obraz se zpočátku příliš velké oblibě netěšil, dokonce 

se při plánování výstavy řešila otázka, zda ho vůbec použít. M. Lamač ve své knize Osma a 

Skupina výtvarných umělců cituje rozhovor Emila Filly s Vilémem Závadou, kde Filla popisuje 

sestavování kolekce k výstavě: „Největší odpor na této výstavě vzbuzoval Derainův obraz 

Koupání. Byl jsem tenkrát s Jiránkem ve výstavní komisi. Dlouho jsem nemohl s tímto obrazem 

prorazit, až Jiránek po delším váhání povolil a obraz umístil, spíše pro jeho formát než z 

pochopení jeho umělecké kvality, v čelo expozice francouzské.“ 37 Z mnoha přivezených děl se 

nakonec právě více než dva metry široké Koupání dostalo do samotného čela výstavy. Proto 

bylo dalším zřejmým krokem obraz zakoupit pro budoucí generace českých umělců. Tato 

myšlenka původně napadla Emila Fillu, který se rozhodl, že na obraz za 800 korun uspořádá 

sbírku po pražských barech a kavárnách. Údajně se na plátno složili různí umělci, z velké části 

členové spolku Mánes, až získali celou částku a obraz mohl být vítězoslavně zavěšen do 

spolkové místnosti. Jeho zakoupení vedlo k mnohým debatám a zpochybňování významu 

obchodu. Na druhou stranu malířské kruhy měly o monumentální plátno ohromný zájem a s 

menší nadsázkou by se dalo říci, že Derainovy koupající se ženy se staly jakýmsi symbolem 

                                                             
37 Savický, N. (2011). Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900-1939. Praha: Academia. Str. 48. 
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tehdejší pražské malířské generace. Dalším aspektem úspěšného nákupu díla je fakt, že se 

jednalo o jedno z prvních světově významných děl francouzského moderního malířství 

zakoupené v Čechách. Podle Nikolaje Savického se tak Koupání stalo inspirací pro další 

sběratelské počiny spolku Mánes, které vyvrcholily až po první světové válce. 

  38 

Těsně před válkou, v roce 1914, uspořádal SVU Mánes ještě jednu výstavu 

francouzských kubistů, zastoupenými Picassem, Derainem, Braquem a Grisem, kteří spolu se 

svými výtvory přivezli také ukázky původního afrického a lidového umění, z nichž kubismus 

čerpal. Kromě kubistů Mánes do Prahy dopravil díla Roberta Delaunayho, Raoula Dufyho, Pieta 

Mondrianiho nebo Marcela Duchampa, tedy díla v Praze dosud nevídaná. Oficiální název 

výstavy byl 45. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze: Moderní umění a šlo o umění 

vskutku moderní. Tímto výběrem značně předčili výstavu kubistů, kterou o rok dříve 

organizovala Skupina výtvarných umělců v Obecním domě. 

                                                             
38 Savický, N. (2011). Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900-1939. Praha: Academia. Str. 51. 
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4 VÝSTAVA AUGUSTA RODINA V PRAZE 

 

Výstava děl francouzského sochaře Augusta Rodina byla jedním z největších okamžiků 

pražského uměleckého dění přelomu 19. a 20. století. Rodinova tvorba významně ovlivnila jak 

české umění, tak i české vnímání umění zahraničního, především toho francouzského. Spolek 

Mánes využil nedávné otevření bran Francouzského konzulátu, díky kterému se silně rozvinuly 

česko-francouzské vztahy, a zasloužil se o adoraci francouzského umění českým publikem. 

Přesto byla Rodinova výstava riskantní, protože August Rodin se zpočátku své kariéry 

netěšil příliš velkým úspěchům. Jeho umělecké začátky mu přinášely mnoho odmítnutí. V roce 

1857 ho nepřijali na École des Beaux-Arts v Paříži, v 60. letech potom odmítli přijmout jeho 

zaslanou sochu do Salonu. V sedmdesátých letech ho při vystavení Kovového věku 39 dokonce 

nařkli z podvodného odlití sochy do formy vytvořené podle lidského těla. Po zdrcujícím 

odmítnutí své sochy Balzaca, po jejímž vystavení se umělecká Paříž rozdělila na dva tábory, se 

nakonec obecný pohled na Rodina zlepšil a v roce 1900 bylo již jeho dílo oslavované na Světové 

výstavě. Rodin své počáteční neúspěchy připisoval svému osobitému stylu, který nepodporoval 

obecnou honbu za dokonalostí, nýbrž stavěl především na pravdivosti, tak jak je vidět z jeho 

obhajoby Balzaca. „Má hlavní modelace je v tom, a byla by v tom míň, kdybych zdánlivě něco 

prováděl. Co se týče hlazení a leštění prstů u nohou, nebo prstenů vlasů, to nemá v mých očích 

váhy, a kompromituje hlavní ideu, velkou linii, duši toho, co jsem chtěl, a nemám, co bych o tom 

více řekl obecenstvu.“ 40 Proto byla jeho socha označena členy Société des Gens de Lettres za 

nedokončenou skicu a její odhalení způsobilo neuvěřitelný skandál. Nicméně Rodin si stál za 

svým naturalistickým ztvárněním, protože podle něj „Umění je také nádherný příklad 

upřímnosti. Pravý umělec vyjadřuje vždy to, co myslí, ač se tím vydává v nebezpečí, že narazí 

na všecky možné dosavadní předsudky.“ 41 

                                                             
39 Ve francouzštině l'Age d'airain. 
40 Sucharda, S. (1902). Sochař Rodin in: Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze. Praha: SVU Mánes. 

Str. 11. 
41 Gsell, P. (1928). August Rodin: Umění. Praha: S.V.U. Mánes. Str. 12. 
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4.1 PRAŽSKÉ PŘÍPRAVY NA VÝSTAVU AUGUSTA RODINA 

Díky silným česko-francouzským vztahům přijelo na přelomu století do Čech několik 

francouzských delegací, které byly následně opláceny návštěvou ze strany české. Pražská 

radnice se silně přikláněla k té pařížské, a jak již bylo naznačeno, na přelomu století tento 

oboustranný zájem kulminoval. Také členové SVU Mánes se rozhodli navštívit pařížskou 

Všeobecnou světovou výstavu roku 1900, kde poprvé zavítali do výstavního pavilonu sochaře 

Augusta Rodina, který si nechal sochař sám na své náklady postavit na náměstí Alma. Rodin se 

v té době proslavil spíše svým odmítnutým Balzacem. Pražští zastupitelé se však jeho 

původními neúspěchy nenechali zastrašit a s chutí navštívili Rodinův pavilon, který je okouzlil 

a přesvědčil, že Rodinovo umění je přesně to, co pražská moderna potřebuje.  

Mánesovci tak využili tehdejší Rodinovy nepříznivé situace a poté, co mu dali najevo, že 

s jeho názorem souhlasí a jeho dílo obdivují, podařilo se jim dostat kladnou odpověď na nabídku 

vystavování několika soch v Praze. Pražská výstava byla ohromným úspěchem nejen pro české 

moderní umění, ale také pro Rodina nakonec představovala velký zlom v jeho kariéře. Byla to 

jeho první výstava organizovaná za hranicemi Francie. Kvůli zmíněným skandálům a 

odmítnutím, kterými si Auguste Rodin musel během jeho životní dráhy projít, nebylo jeho dílo 

až do konání pražské výstavy tolik úspěšné. To se ale pražskou výstavou výrazně změnilo a 

Rodinova tvorba byla následně obdivována nejen u nás v Čechách, ale i ve Francii. 

 

4.1.1 PLÁNOVÁNÍ VÝSTAVY A JEJÍ PRVNÍ NÁČRTY 

Vše začalo již během Světové pařížské výstavy v roce 1900. Čeští zástupci tehdy 

přemýšleli nad uspořádáním Rodinovy výstavy, ale konat se začalo až po nějakém čase. Roku 

1901 vyšlo v Praze speciální dvojčíslo Volných směrů, nazvané „Hommage de soumission à 

Auguste Rodin“, dvojčíslo zasvěcené tomuto slavnému francouzskému sochaři. Toto speciální 

číslo mělo českým divákům přiblížit Rodinovu tvorbu a zároveň zjistit, zda bude jeho dílo 

v Praze přijato pozitivně.  
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 Pokrok v jednání nastal během oslav Victora Huga v roce 1902, kdy pařížskou radnici 

navštívila česká delegace vedená starostou Prahy, Vladimírem Srbem. V delegaci byl podle 

Mařatky kromě primátora Srba také ředitel Národního divadla Šubert, doktor Čenkov a další 

zástupci pražské kultury a politiky. K realizaci výstavy mohlo dojít díky úzkým vztahům 

pražské a pařížské radnice. Pařížská radnice totiž udržovala styky s Rodinem a zadávala mu 

zakázky. Jeden z jeho objednavatelů, kritik Camille Mauclair, byl člen Ligy francouzské vlasti 

a zároveň věrný obdivovatel Česka. Také pražská radnice působila jako jakýsi provizorní 

autonomní vládní orgán zastupující ministerstvo kultury, jelikož rakouské státní orgány v té 

době Česko opomíjely. 

S přihlédnutím na příznivé ohlasy Rodinovského čísla Volných směrů, se v lednu 1902 

Sucharda obrátil přímo na Rodina s prosbou o zaslání sochařských děl, která by byla v Praze 

představena širšímu publiku. V dopise Suchardy stálo, že „Budeme hrdí, že jsme prvními 

Slovany, které takto vyznamenáte; Čechy jsou prahem celého slovanského východu, tato výstava 

bude první setbou vašich idejí v panenské půdě moderního slovanského umění.“ 42 Reakce na 

Suchardovu prosbu byla kladná, a tak s Mařatkovou pomocí 25. března dorazila do Prahy první 

zásilka Rodinových děl. 

Velký vliv na souhlas sochaře měl jeho oblíbený český žák a blízký přítel, Josef Mařatka, 

který v letech 1901-1904 pracoval jako stážista v Rodinově ateliéru v Meudonu. Patrně on jako 

první přišel s nápadem uspořádat Rodinovu výstavu v Praze a přiblížit jejím obyvatelům dílo 

francouzského naturalistického sochaře. Ve své knize vzpomínek píše, jak urychleně musel při 

organizaci výstavy jednat, protože se bál, aby si to Rodin ještě nerozmyslel, jak občas bývalo 

jeho zvykem. Nakonec byl Rodin za Mařatkův spěch vděčný, protože mu Praha přinesla 

zasloužené ovoce. 

 

                                                             
42 Lenderová, M. (2000). Zdena Braunerová. Praha: Mladá fronta. Str. 152. 
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4.1.2 BUDOVÁNÍ VÝSTAVNÍHO PROSTORU 

Původně se zamýšlelo vystavit Rodinovy sochy v Průmyslovém paláci. Tato myšlenka 

byla však rychle zamítnuta, jelikož v Průmyslovém paláci měla ve stejné době probíhat 

Hospodářská výstava Svatojanská. V původním Suchardově dopise Rodinovi stálo, že spolek 

Mánes přemýšlí uspořádat výstavu v paláci barona Nádherného na tehdejší Ferdinandově třídě, 

v místě redakce Volných směrů. Rodin však nabídl vystavit více rozměrných prací, než bylo 

původně v plánu, a tak bylo nakonec rozhodnuto vystavět nový výstavní pavilon speciálně pro 

Rodinovu výstavu. O výstavbu nových galerijních prostor žádal městskou radu již Šaloun v roce 

1899, ale až Rodinova výstava se stala dobrým argumentem pro propůjčení pozemku městem a 

započetí budování. Ve svém dopise Sucharda Rodinovi přisliboval velkolepost nového prostoru, 

který bude vybudován podle plánů „nejlepšího z našich architektů, pana Kotěry, který je 

ředitelem revue Volné směry.“ 43 

Podle pamětí V. V. Štecha, Kotěra navrhl podobu pavilonu v záchvatu inspirace během 

jednoho nedělního odpoledne. Začalo se tedy stavět, a podle zdrojů byla stavba pavilonu 

zvládnuta v rekordním čase, tj. v pouhých čtyřech týdnech, včetně instalace Rodinových soch. 

Náklady na výstavbu podle účtu od firmy Hubáček činily 13 549, 35 tehdejší měny. Nový 

výstavní pavilon byl pro Pražany senzací, Národní Listy z května 1902 ji popisují téměř jako 

pohádkový příběh. „Na úpatí Kinského zahrady, s pozadím nejsvěžejší zeleně, vyvstal v čase 

poměrně kupodivu krátkém, vzdušný ellegantní pavillon – jedna ze staveb, v niž usměvavým 

způsobem obráží se nový směr stavitelského umění.“ 44   

Kotěrův dřevěný pavilon byl tehdy důležitým zástupcem pražské architektonické secese. 

Vystavěn v lyrickém duchu, vzdáleně připomínal Dům vídeňské secese, postavený dle návrhu 

Josepha M. Olbricha. Sám autor popisoval své dílo jako „chrám umění“, se skleněnou kupolí 

propouštějící dovnitř denní světlo, a s honosným vchodovým portálem, připomínajícím vítězný 

oblouk. Na výstavbě pavilonu se kromě Kotěry podíleli další umělci z řad spolku Mánes. 

Například ozdobnou lunetu nad vchodem do budovy vytvořil Karel Špilar a na sochařské  

                                                             
43 Lenderová, M. (2000). Zdena Braunerová. Praha: Mladá fronta. Str. 153. 
44 Juříková, M. (1993). Výstava Augusta Rodina v zrcadle archivních dokumentů in: Pocta Rodinovi. Praha: 

Galerie hlavního města Prahy. Str. 15. 
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výzdobě pracovali Pekárek a Novák. Podle půdorysu budovy je zřetelné, že prostor byl rozdělen 

na dvě hlavní výstavní místnosti a vstupní halu. Větší výstavní místnost byla ještě příčkou 

rozčleněna na dvě části.  

Pavilon byl sice původně zamýšlen jako provizorní výstavní prostor stojící na místě 

pouze zapůjčeném Královským hlavním městem, nicméně výstavy se v něm pořádaly až do 

roku 1917, kdy byl definitivně srovnán se zemí. Jeho výstavbou však v Praze  započala nová 

galerijní éra, při níž se výstavy Mánesovců přesunuly z Topičova salónu, jehož prostory začaly 

být nedostatečné. Po jeho zbourání Kotěrova pavilonu v roce 1917 se výstavy SVU Mánes, 

přestěhovaly do nové spolkové budovy na místě Štítkovských mlýnů, na břehu Vltavy. Návrh 

nového objektu byl proveden architektem Otakarem Novotným a realizace proběhla až po druhé 

světové válce v roce 1930. 

 

 

4.1.3 REKLAMA A TISKOVINY 

Zatímco přípravy na Rodinovu výstavu byly v plném proudu, po Praze začaly být 

rozvěšovány reklamní plakáty lákající na velkou událost. Jejich návrh vytvořil malíř a grafik 

Vladimír Županský. Plakát byl oslavován pro své umělecké kvality, které zdaleka přesahovaly 

své reklamní účely. Udává se, že Rodin byl plakátem své pražské výstavy tak nadšen, že si ho 

prý dokonce pověsil na zeď ve svém Meudonském ateliéru. 

Vladimír Županský se stal členem Mánesu v roce 1900 a podle Aleny Adlerové nebyl 

zrovna klíčovým umělcem spolku. Údajně pro ně navrhl dohromady pouze šest plakátů. Při 

navrhování toho pro Rodinovu výstavu  se snažil docílit monumentálnosti zobrazované sochy 

Balzaca tím, že ji znázornil z mírného podhledu a v pozadí ztvárnil hvězdné nebe. Plakát 

dodržoval několik secesních zásad – především jeho formát, úzký a vysoký, byl typický pro 

vídeňskou „Secession“. Také použití prototypických secesních barev - fialové, zelené a zlaté -  

odkazovalo ke stylu „Art Nouveau“. Samotný námět plakátu byl zvolen dosti opovážlivě, 

vezmeme-li v potaz, že Rodinův Balzac byl v té době symbolem jeho odmítnutí. Nicméně právě 
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tato socha se později dostala do čela výstavy a stala se jednou z nejdiskutovanějších a 

nejnavštěvovanějších.   

K dalším tiskovinám spojeným s výstavou patřila pozvánka na slavnostní otevření, která 

byla provedena známým českým malířem a grafikem, také členem spolku Mánes, Maxmiliánem 

Švabinským. Černobílá kresba vyhotovená perem a tuší zachycuje Rodina se svou múzou, která 

se samovolně vznáší nad jeho hlavou. Bohužel o pozvánce se nedochovalo více informací, než 

že námětově i zpracováním velmi připomíná jinou Švabinského kresbu s názvem Rodinova 

inspirace. 

 45      46 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, půl roku před samotnou výstavou vydal spolek 

Mánes ve svém periodiku Volné směry speciální dvojčíslo s názvem „Hommage de soumission 

à Auguste Rodin“ věnované právě francouzskému sochaři, které mělo za úkol seznámit s jeho 

                                                             
45 Vladimír Županský: Plakát výstavy A. Rodina v Praze  in: Volné směry, číslo 8. 1902. Str. 207. 
46 Max Švabinský: Pozvánka k zahájení výstavy A. Rodina in: Volné směry, číslo 8. 1902. Str. 208. 
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tvorbou širší pražskou veřejnost. Vydání bylo připravováno pod vedením Miloše Jiránka a 

Arnošta Hofbauera, členů Mánesa, kteří byli roku 1900 vyslaní do Francie za účelem domluvení 

pražské výstavy. Jiránek s Rodinem navázal kontakt a poprosil ho o svolení k reprodukci jeho 

kreseb, které otiskl v časopise. O jeho kresbách napsal do Volných směrů pojednání, 

publikované společně s francouzskými texty kritiků Arsena Alexandra, Gustava Geffroye, 

Rogera Milésa, Camilla Mauclaira a příspěvky několika členů spolku Mánes. Jedním 

z přispěvatelů byl Arnošt Hofbauer, který svým článkem „Několik hodin u Rodina“ popsal svou 

návštěvu v sochařově ateliéru. Do speciálního dvojčísla se také zapojil Stanislav Sucharda, 

tehdejší předseda spolku, který ve svém článku obhajoval Rodinův styl a odvahu, hájil jeho 

Balzaca a o jeho odpůrcích tvrdil, že „Jsou nyní ještě příliš zvyklí při takových pomnících, jako 

je Balzakův, vidět tu sochu, provedenou, od temene hlavy po poslední cvoček u boty, (…)  – a 

vy vidíte pak na výtvoru více nebo méně technicky dokonalý obraz toho vnějšího, vy vidíte 

všechno to pozemské, co končí smrtí toho člověka – ale to, co oslavováno býti má, to, co bylo 

příčinou, že památník se staví (…) – to uniklo docela – zabito, utopeno v roztříštěném zbytečném 

detailu, který člověku příliš dá cítit tu sochu, materiál, kámen, bronz.“ 47  

Obálku dvojčísla zhotovil Arnošt Hofbauer a to dřevorytem podle Rodinovy busty Muže 

s přeraženým nosem. Jednalo se o dílo, které bylo roku 1864 Salonem odmítnuto, ale které 

později symbolizovalo Rodinovu tvorbu a jeho nadšení pro hledání krásy v nedokonalosti 

lidského vzezření. 

 

 

 

 

                                                             
47 Wittlich, P. (1979). Doslov in: V D. Weiss, Nahý jsem přišel na svět. Praha: Svoboda. Str. 660. 
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4.2 PRŮBĚH VÝSTAVY 

Událost měla ohromný úspěch, za což byl sochař vděčný. Jednalo se o jeho první 

zahraniční výstavu, ale také o jeho doposud největší a nejdéle trvající výstavu, která mu přinesla 

úspěch a zasloužené uznání téměř po celé Evropě. V Čechách byl Rodinův vliv na domácí 

tvorbu velmi silný a jeho zásluhy zde byly hojně oslavovány. Mánes o několik let později 

zorganizoval ještě jednu jeho výstavu v Praze. A v roce 1913 byl Rodin dokonce zvolen čestným 

členem české Akademie. 

 

4.2.1 KURÁTORSKÝ ASPEKT EXPOZICE 

Výstava Augusta Rodina v Praze v Kotěrově pavilonu na Smíchově byla slavnostně 

zahájena 10. května. Bohužel se různé prameny liší informacemi o tom, kdo výstavu zahájil, 

mezi možnými řečníky byl primátor Vladimír Srba, kritik  František Xaver Šalda nebo politik 

František Ladislav Rieger. Najisto se ví, že zahájení výstavy se podobalo pařížským 

„vernissages“, tedy budoucím vernisážím, které v Praze propagoval právě spolek Mánes. 

Výstava měla původně trvat přes dva měsíce, do 15. července, ale nakonec ji Mánes prodloužil 

až do 10. srpna. 

Rodinova výstava představovala důležitý převrat nejen díky vlivu Rodinova umění na 

umění české, ale také díky novému modernímu způsobu vystavování spolku Mánes. 

Z kurátorského hlediska totiž byla expozice rozdělena na dvě části - na sochy a kresby, přesto 

tvořila jeden soudržný celek zachycující retrospektivu jediného umělce.  

Rodinova první zahraniční výstava byla co do počtu, ale i velikosti exemplářů nakonec 

větší než se původně předpokládalo. Kotěrův pavilon proto musel být ještě na poslední chvíli 

lehce předělán, což díky dřevěné, provizorní povaze pavilonu nebyl velký problém. Celkový 

počet exponátů byl 88 soch a 70 kreseb. Vystavené artefakty osobně vybral Mařatka v umělcově 

ateliéru. I kvůli rychlosti Mařatkova jednání sochy dorazily dříve, než se s nimi počítalo, a proto 

musely být před vystavením provizorně uloženy v kostele svatého Vojtěcha v Králodvorských 

kasárnách u Prašné brány. Provedením výstavy byl tedy pověřen v první řadě Mařatka, 
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rozmisťováním vystavovaných objektů v pavilonu architekt Kotěra a dalšími organizačními 

věcmi potom Jiránek, Pfeiffer, Sucharda, Šaloun a Štenc.   

Ze soch byla zastoupena většina Rodinových známých děl. V čele výstavy byl Balzac a 

Polibek, dále velkou pozornost upoutávali Měšťané z Calais  a Jan Křtitel 48. František Kožík 

popisuje: „Do atria určil Kotěra Polibek, do salónku malé bronzy, do domu a na trávník 

sádry.“49 Jedním z diskutovaných prvků Rodinovy výstavy byla otázka erotiky v jeho umění. V 

tehdejší době, kdy bylo zvykem akty zahalovat přinejmenším do umělecko-ideové symboliky, 

byla umělcova otevřenost téměř až skandální. Nekonvenční erotičnost Rodinových děl 

způsobila, že radnice odmítla vystavit jeho Kovový věk na veřejném prostranství z důvodu 

údajné provokace. 

Kromě soch byly vystaveny také Rodinovy kresby, jejichž kolekce zaplnila samostatnou 

místnost. Přestože jména kreseb nejsou v katalogu zapsána, z dobových fotografií Marie 

Halířová poznala několik jeho akvarelů a studií tužkou. O úspěchu vystavení kreseb svědčí fakt, 

že se je spolek Mánes rozhodl po šesti letech vystavit v Praze znovu. Tehdejší předseda spolku 

Mánes, Jan Kotěra, požádal galerii Bernheim o 73 Rodinových kreseb, které byly v roce 1908 

v Praze znovu vystaveny společně s pastely  Ludwiga Hofmanna.  

 50 

                                                             
48 Francouzsky Le Baiser, Les Bourgeois de Calais a Saint Jean Baptiste. 
49 Kožík, F. (1983). Neklidné babí léto. Praha: Československý spisovatel. Str. 161. 
50 Auguste Rodin: Studie (in: Volné směry č. 5, 1901. Str. 28). 
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Rodinovy kresby měly svůj osobitý styl, pro který se nadchl nejeden český umělec. 

Kresby jsou vysoce dynamické, je z nich cítit nenucenost. Rodin nejraději črtal své modelky v 

přirozeném pohybu při tanci a výkresy poté občas doplňoval jednoduchými tahy barev, čímž 

dovršoval své minimalistické vyjádření. „Pohyby jsou méně strnulé prchavější. (..) Rysy jejich 

jsou často prchavé a neurčité. Stává se, že celé tělo je vrženo na papír jedinou čarou. Je z toho 

patrna netrpělivost umělce, obávajícího se, by mu neunikl výraz velmi prchavý. Zbarvení pleti 

jest odbyto třemi nebo čtyřmi jizvami, které protínají trup a údy.“ 51   

 

 

4.2.2 OHROMUJÍCÍ NÁVŠTĚVNOST 

Otevření výstavy se kvůli stavebním pracím o deset dní opozdilo. Podle Národních Listů 

nebylo na zahájení výstavy přítomno mnoho literátů ani umělců, dokonce Národní Listy 

poukázaly na úplnou absenci zástupců z Akademie. Naopak se zúčastnilo se mnoho politiků, 

mezi jinými také francouzský konzul v Praze Alfred Méroux de Valois. 

Cena vstupenky byla 1 koruna, v pondělí se platily koruny dvě. Studenti a dělníci měli 

možnost zakoupit zlevněný vstup za 50 haléřů. Každý den byl spolkem Mánes pořádán 

doprovodný program, zahrnující přednášky a komentované prohlídky. 

Na tehdejší poměry byla návštěva ohromná, předčila i očekávání organizátorů. Za tři 

měsíce ji navštívilo 14 000 platících diváků. Podle Mileny Lenderové ji jen během oslavy 

Svatodušních svátků navštívilo 900 lidí. Rodin na své exponáty přilákal významný počet 

zvědavců, nicméně většina zdrojů tvrdí, že důležitou příčinou takto hojné návštěvy nebylo tolik 

jeho dílo samotné, které se v té době ještě zdaleka netěšilo tak velkému úspěchu jako později, 

ale spíše politické záměry. Podle některých kritiků byla Rodinova výstava aktem rebelství proti 

Vídni, jak píše Milena Lenderová, „Češi se těšili, jak zas pozlobí Vídeň, místodržitel ani konzul 

Valois rozčilením nespali. Věděli, co dokáže zjitřený český nacionalismus.“ 52  

                                                             
51 Gsell, P. (1928). August Rodin: Umění. Praha: S.V.U. Mánes. Str. 75. 
52 Lenderová, M. (2000). Zdena Braunerová. Praha: Mladá fronta. Str. 154. 
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4.2.3 RODINOVA NÁVŠTĚVA ČECH 

Při očekávání slíbeného úspěchu své pražské výstavy se sám umělec rozhodl, že navštíví 

Prahu a Čechy. Z Paříže vyjel spolu se svým žákem a přítelem Josefem Mařatkou a s dalšími 

známými umělci, Alfonsem Muchou a Rudolfem Váchou. Sochařovo přivítání bylo podle 

pamětí Mařatky a Baunerové velkolepé. První delegace žurnalistů je vítala již v Podmoklech, 

další uvítací výbor čekal v Kolíně. Praha přijala umělce nadšeně s oslavnou hudbou, tradičními 

kroji a slavnostním oblečením. Při příjezdu se kromě oslavných a uvítacích vět pokřikovala 

hesla jako „Pryč s Rakouskem!“, takže kritika prohlašující akci za politikum byla do jisté míry 

oprávněná. 

Rodinova návštěva Čech byla ostře sledovaná. Karel B. Mádl zveřejňoval sochařovy 

kroky v jakési kronice sochařovy návštěvy v Národních listech. Rodinovi obdivovatelé se 

dokonce mohli dostat na nejrůznější akce, jejichž časy a místa byly zveřejněné ve Volných 

směrech. Program Rodinovy návštěvy Čech byl bohatý.  

O Rodinovo ubytování se postarala městská rada, Umělecká beseda, Jednota výtvarných 

umělců, Akademie, Spolek českých žurnalistů a Mánes, kteří se složili na výdaje za ubytování 

v nově postaveném hotelu Central, dokončeném pouhé tři roky před Rodinovou návštěvou.53 V 

hotelu se také odehrál velkolepý banket na počest sochařova příjezdu, kam bylo pozváno 

několik českých umělců a politiků. 

Pro pražskou část Rodinova pobytu bylo naplánováno slavnostní uvítání na 

Staroměstské radnici, kde měl proslov primátor Srb, F. R. Rieger a ředitel Divadla Šubert. Poté 

se sochař vypravil na prohlídku výstavního pavilonu pod Kinského zahradou, kde byla výstava 

podruhé slavnostně otevřena za přítomnosti autora děl. Na Mařatkův popud zavítali také 

společně k Mařatkovu bývalému učiteli, J. V. Myslbekovi. Následovala návštěva Národního 

divadla, kde se ale paměti opět znovu rozcházejí. Někteří udávají, že navštívili Prodanou 

nevěstu, jiní, že Dalibora. Po divadle navštívili spolkové místnosti Mánesa ve Vodičkově ulici, 

kde se bavili poslechem českých a moravských národních písní, které podle Mařatky Rodina 

                                                             
53 Původní návrh hotelu byl navržen slavným německým architektem Friedrichem Ohmannem, v honosně 
secesním stylu. Projekt poté dokončili čeští architekti Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer. 
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velice nadchly. Sochař se také prošel Prahou, zúčastnil se slavnosti v Belvedéru, kde se údajně 

shromáždil celý pražský umělecký svět. Procházka pokračovala přes Pražský hrad, Hradčany a 

Karlův most, a byla zakončena v galerii Rudolfinum. Rozloučení s Prahou se uskutečnilo na 

petřínském Nebozízku. Tam Pražané donutili Rodina vystoupat na Petřínskou rozhlednu, 

přestože na její pařížskou dvojnici, Eiffelovu věž, údajně nikdy nevylezl. 

Josef Mařatka, Alfons Mucha a Zdenka Braunerová Rodina doprovázeli na cestě na 

Moravu, kde bylo slavnostní přivítání naplánováno v Blansku na Moravě. Odtud se vydali 

navštívit slavnou propast Macochu. Zavítali také do Brna a do Hodonína i do Hroznové Lhoty, 

kde slavnosti vyvrcholily. Za zvuků cimbálů a národních zpěvů navštívili českého malíře Jožu 

Uprku, který francouzského umělce pozval na pravou českou zabíjačku. Původně chtěl Rodin 

ještě navštívit Budapešť a Vídeň, ale česká krajina ho tak učarovala, že svůj pobyt na Moravě 

prodloužil, vynechal Budapešť a v červnu zamířil z Brna přímo do rakouské metropole. 

O tom, že se Rodinovi v Čechách líbilo, není pochyb. Již z domova zaslal Vladimíru 

Srbovi děkovný dopis, kde vzpomínal na vřelé přijetí, a zmínil také krásu hlavního města, a 

místních žen. Kromě uznání si rovněž získal několik příznivců a cenných známostí, dlouho 

udržoval styky s Hofbauerem, Suchardou a Štencem. Ve svém dopise z roku 1902 Rodin píše 

pražské městské radě, že „Praha je jedním z nejvelebnějších měst … připomínajících Dantův 

ráj.“ 54  

 

 

 

 

                                                             
54 Vlček, T. (1986). Praha 1900. Praha: Panorama. Str. 11. 
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4.3 REAKCE NA VÝSTAVU A VLIVY RODINOVA UMĚNÍ 

Rodinova pražská výstava se stala jednou z nejprobíranějších událostí své doby. Kromě 

ohromného úspěchu, kterého při organizaci dosáhl spolek Mánes, výstava znamenala přelom 

v životě samotného umělce. Rodin byl vnímán jako génius umění a jeho příjezd do Prahy byl 

podle vzpomínek Mařatky srovnatelný s příjezdem člena královské rodiny. V Čechách měla 

jeho výstava velký dopad nejen na umělecké dění, ale také na politické vztahy s Francií. 

 

4.3.1 KRITICKÉ REAKCE NA VÝSTAVU 

Výstava Augusta Rodina byla předmětem mnoha kritik, úvah a článků. Ohlasy na ni byly 

vesměs pozitivní. Jelikož se jednalo o velkou událost, psalo se o ní nejen v uměleckých 

periodikách, ale také v „lidových“ magazínech a novinách. Každý, kdo se alespoň vzdáleně 

zajímal o umělecké dění, mohl vyjádřit svůj názor. 

Sochař Stanislav Sucharda napsal recenzi na Rodinovo umění, ve které vyzdvihoval 

sochařův smysl pro vášeň přenesenou do děl, pro kterou ho otevřeně obdivoval „Pro ty obrazy 

lásky a bolesti, zoufalství a naděje, odříkání a pohrdání, které tělem člověka zmítají.“ 55 Ve 

výstavním katalogu byl otištěn jeho článek s názvem „Sochař Rodin“, ve kterém Sucharda 

popsal neskutečné umění, jehož Rodin dosáhl a nabídl několik důvodů, pro které byl ve své 

době sochař neoblíbený a odmítaný. Ve své eseji vyzdvihl počátky Rodinovy tvorby a nový 

směr jeho sochařství, které přineslo inovativní pohled a čerstvý názor na sochařský obor. „V 

době, kdy Francouzové dovedli vypěstiti si svoji význačnou, odlišnou školu, kdy tvořili svůj 

sochařský ráz, svůj národní sloh – v té době Rodin jde dál, nespokojuje se konvenční, elegantní 

krásou francouzské plastiky – jde nad tuto národní práci, jde hloub, k hlubšímu studiu přírody, 

učí se ji chápat, jak praví, a hledá cestu namáhavou, ale jistou tu přirozenou, prostou krásu 

neokrášlovanou – tvoří své první význačné práce.“ 56  Ve snaze odlišit se od ostatních 

výtvarníků, hledal Rodin inspiraci v životě a jeho dynamice. Tak jako naturalističtí spisovatelé, 

                                                             
55 Vlček, T. (1986). Praha 1900. Praha: Panorama. Str. 275. 
56 Sucharda, S. (1902). Sochař Rodin in: Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze. Praha: SVU Mánes. 

Str. 10. 
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tvořící přibližně ve stejném období, ani Rodin nechtěl svět přetvářet při hledání dokonalosti, 

která se v přírodě nedá nalézt. Podle Suchardy Rodin „hledá krásu přirozenou, poněvadž o 

člověka hlavně se zajímá, jde zde dál a vytváří svůj nesmírný repertoár pravdivých pohybů.“ 57 

Ve spolkovém časopisu Volné směry vyšel Šaldův oslavný text popisující Rodinovu 

výstavu, který dostal název „Géniova mateřština“. Ve své kritice Šalda píše, že „Rodinovo 

umění je celé z první ruky: je to umění geniálné v nejvyšší potenci slova, je to geniova mateřština 

do slova i do písmene. (…) Rodinovi je plastika mateřštinou jako žádnému druhému sochaři od 

staletí. Postavte vedle něho i největší mistry, jež jste doposud viděli, a zpatrní se vám celý rozdíl 

mezi nimi: plastika jest jim jen řečí naučenou, třeba dobře, dokonale a správně naučenou a 

bezvadně ovládanou, ale přes všecko ne nejhlubším a jedině zákonným, nýbrž více méně 

náhodným a libovolným prostředkem projevu a výrazu.“ 58 F. X. Šalda Rodina považuje za 

jednoho z nejtalentovanějších umělců nejen své doby, ale obecně. Rodinovo umění podle Šaldy 

obrozuje a zároveň překonává umění dávných mistrů, „Dovedete-li se dost odvážně zadívat do 

tmy věků, uvidíte, že Rodin rozžíhá pochodeň, která vypadla z ustydlých rukou Donatellových a 

Michelangelových, a vrhá ji přes náš věk do hluboké pozornosti, uslyšíte, jak odpovídá na 

otázky, jež položily minulé věky, a jak volá sám novými do věků budoucích.“ 59 Šalda byl obecně 

Rodinovým věrným obdivovatelem. Měsíc po sochařově smrti, v prosinci roku 1917, přednesl 

velmi dojemnou přednášku o Rodinově obdivuhodném umění a životu, ve které řekl, že zemřel 

„plastik, kterému bylo dáno, aby nesl v sobě celý svět života vášnivě vzrušeného a promítl jej ve 

vnějšek svým dílem.“ 60 

Další významnou kritiku napsal Karel Boromejský Mádl, který, přestože sochaře velmi 

obdivoval, dokonce jeho práci přirovnával k umění Michelangela, nebyl z výstavy zrovna 

nadšený. Hlavním důvodem jeho zklamání nebyla samotná Rodinova tvorba, nýbrž jeho názor, 

že české publikum nebylo na výstavu takového génia připravené, což dokazoval unáhlený nákup 

Kovového věku, který následně pražská radnice odmítala vystavit. 

                                                             
57 Sucharda, S. (1902). Sochař Rodin in: Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze. Praha: SVU Mánes. 

Str. 11. 
58 Šalda, F. X. (1950). Géniova mateřština in: Boje o zítřek. Brno: Svoboda. Str. 76. 
59 Ibidem. Str. 79. 
60 Šalda, F. X. (1950). Géniova mateřština in: Boje o zítřek. Brno: Svoboda. Str. 80. 
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4.3.2 ZAKOUPENÍ KOVOVÉHO VĚKU 

  61 

Okolo nákupu Kovového věku po Rodinově výstavě se strhla poměrně široká debata. 

Dílo bylo již od svého prvního představení veřejnosti považováno za skandální. Figura mladého 

muže byla pokládána za pouhý odlitek dle opravdového lidského těla. Sochař pak musel roky 

za pomocí fotografií a svědků dokazovat, že sochu opravdu vymodeloval sám. 

Během Rodinovy výstavy v Praze, kdy městská rada jednala o nákupu jeho děl do 

českého vlastnictví, bylo po doporučení několika českých umělců rozhodnuto zakoupit právě 

tuto sochu. Nákup byl už od samotného počátku trochu podivný. Rada se totiž rozhodla udržet 

ho co nejvíce v tajnosti, proto urputně utajovala jak cenu, tak i nákup samotný. Mnoho lidí 

kritizovalo přístup městské rady, která po zakoupení díla ztratila odvahu, a nevěděla jak s ním 

naložit. Nakonec se stal Kovový věk jakýmsi symbolem prudérnosti městské rady, která ho 

odmítala vystavět ve veřejném prostoru „z ohledu na stud obecenstva, městské sady 

                                                             
61 Auguste Rodin: Kovový věk in: Néret, G. (2005). Auguste Rodin. Praha: Slovart. Str. 17. 
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navštěvujícího.“ 62  63  Nejdříve byla socha umístěna v zasedací místnosti na Staroměstské 

radnici, poté po několik let putovala mezi městským muzeem a archivem a nevědělo se, kam 

s ní. Tento přístup vystihoval názor Karla Mádla na organizaci výstavy, na kterou podle něj 

nebylo české publikum připraveno.  

Kovový věk ale není jediný exemplář, který v Čechách po slavné výstavě zůstal. Sám 

sochař věnoval na rozloučenou svou kresbu Baigneuse qui se couche dans la mer Zdeňce 

Braunerové. Ve svých pamětech popisuje, jak se těšila, že o věnování nikomu neřekne a po 

skončení výstavy všechny překvapí, že drží v ruce věnovací lístek s právem odnést si ho domů. 

Akvarel si nechala odvézt ihned po skončení výstavy. Po smrti Braunerové ho v roce 1950 z 

pozůstalosti odkoupila Národní galerie, a obraz tak můžeme obdivovat znovu ve veřejných 

výstavních prostorech. 

 

4.3.3 RODINŮV VLIV NA ČESKÉ SOCHAŘE 

Tomáš Vlček ve své knize Praha 1900 popisuje Rodinovu výstavu jako klíčový okamžik 

pro změnu podstaty českého sochařství, „Prostřednictvím Rodina, schopného nalézt v lidském 

těle téma strhující organičnosti, pohybové dynamičnosti a psychologické expresívnosti, mohlo 

české sochařství, dosud zajaté kolísáním mezi přísnou stavebností a lyrickou citovostí, najít 

kontinuitu s vlastní barokní tradicí, s oním niterním pojetím smyslových možností utváření a 

působení plastického tvaru sochy.“ 64 Stanislav Sucharda dokonce považuje Rodinovo umění za 

zásadní směr, kterým by se měla ubírat celá umělecká Evropa. „Přijde doba, která oddělí 

malichernosti přítomnosti a dá Rodinovi zadostiučinění za onu křížovou cestu, již projíti musil 

mezi svými, která uzná, že předchůdci a současníci jeho zapsáni budou význačným písmem 

                                                             
62 Halířová, M. (1993). Pocta Rodinovi. Praha: Galerie hlavního města Prahy. Str. 1. 
63 Podle návrhu Emlera měl být Kovový věk umístěn do některého z pražských sadů. Již těsně po zakoupení 
sochy navrhoval Stanislav Sucharda umístění na Žofínský ostrov, proto byla socha nakonec umístěna tam. 
Nicméně po několika stížnostech musela být opět odebrána a dána do Moderní galerie. 
64 Vlček, T. (1986). Praha 1900. Praha: Panorama. Str. 275. 
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v dějinách nacionálního umění Francie – Rodin v téže době v dějinách umění celého světa. 

V tom jest jeho význam.“ 65 

Asi nejvíce Rodinovo dílo zapůsobilo na jeho žáka Josefa Mařatku. Mařatka, sochař, 

jehož styl se z větší části utvořil přímo v ateliéru Augusta Rodina, se vydal do Paříže v roce 

1900. V té době zrovna v Paříži probíhala Světová výstava, která ho, jako cizince z ne příliš 

kulturně rozvinutého města, naprosto ohromila a zaskočila. Do města světel ho tehdy dostalo 

Hlávkovo stipendium po předložení jeho plastiky Ledařů na Vltavě. Mařatka ve svých 

vzpomínkách popisuje své krušné začátky v cizím městě, kde byl s velmi omezenými financemi 

a téměř nulovými znalostmi jazyka odkázán jen na sebe. Po několika pokusech dostat se 

k Rodinovi mu to nakonec bylo umožněno a přes svého známého, malíře Dědinu, se dostal jako 

žák do jeho ateliéru.  

Podle Emanuela Siblíka „V atelieru Rodinově začíná český jeho žák od abecedy.“ 66 

Mařatka ve svých Vzpomínkách popisuje, jak ho Rodin nutil modelovat ruce a nohy, stále 

dokola, a žádné nikdy nebyly dost dobré na to, aby mohl postoupit k větším studiím. 

Impresionistické povaze Rodinovy tvorby odpovídalo jeho zaměření se na pohyb při tanci. Proto 

do svého ateliéru zval téměř denně modelky, které on a jeho žáci pilně kreslili a sochali. Proto 

v raných Mařatkových pracích můžeme vidět hybnost téměř ve všech jeho figurativních dílech. 

Rodinův styl můžeme také vyčíst z expresivních výrazů Mařatkových portrétů, jak píše Siblík, 

„Jeho portrét vykazuje pak jako základ fysickou podobu osoby, do níž se až znepokojivě 

promítají psychologické znaky.“ 67  

Na Mařatkovo umění silně zapůsobily také Rodinovy kresby. Mařatka kreslil od dětství, 

ale pod Rodinovým vlivem si osvojil prvky jeho techniky, a začal je využívat i ve své tvorbě. 

Jedním z těchto prvků je dynamičnost kresby, při studii těla v pohybu. Rodin od svých žáků 

vyžadoval mnoho studií pohybu, údajně aby si zafixovali motivy v představivosti a bylo pro ně 

                                                             
65 Sucharda, S. (1902). Sochař Rodin in: Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze. Praha: SVU Mánes. 

Str. 12. 
66 Siblík, E. (1935). Josef Mařatka. Praha: Jan Štenc. Str. 14. 
67 Idem. Str. 20. 
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časem jednodušší přenést je do třetího rozměru. Proto jsou Mařatkovy studie charakteristické 

rychlými, energickými črty, při kterých často dochází k přerušení nebo naopak zdvojení linií. 

68    69 

 

Určité spojitosti s Rodinovým stylem se dají nalézt také v díle Jana Štursy. Jeho 

melancholicky laděné, naturalistické umění se pod vlivem Rodinovy výstavy nenávratně 

změnilo. Po dvouměsíčním pobytu v Paříži se ve Štursově tvorbě objevila nadšenost pro kresbu 

a se skicářem v ruce prošel všechna pařížská muzea a kabarety, což dalo vzniknout jeho nové, 

expresivnější stránce tvorby. Dokonce se účastnil kurzu kresby v Académie Colarosi, kde 

vytříbil svou portrétní techniku, kterou později dal svým sochám. Velký díl Rodinova 

spatřujeme  především v Zamyšleném muži, který námětově i stylově odkazuje k Rodinovu 

Mysliteli z Brány pekel.70  

                                                             
68 Josef Mařatka: Polibek http://www.tfsimon.com/britishmuseum.htm navštíveno 12.4.2016. 
69 69 Jan Štursa: Zamyšlený muž in: http://www.mgvysociny.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=450032&id 
galerie=8791&p1=928 navštíveno 12.4.2016. 
70 Francouzsky Le Penseur a La porte de l’enfer. 
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Produktem působení Rodinova umění byli také tvůrci dvou význačných pražských 

pomníků, realizovaných v té době, jmenovitě Ladislav Šaloun a Stanislav Sucharda. Šalounovy 

první kroky v umění vedl Josef Václav Myslbek, jehož vliv je patrný u většiny tehdejších 

sochařů. Po Rodinově výstavě v Praze se jeho umění posunulo trochu jiným směrem. Podobně 

jako Rodin, se  Ladislav Šaloun obracel více k přírodě a naturalistickému zobrazení reality.  

Při návrhu pomníka Františka Palackého, kde se Stanislav Sucharda údajně pokoušel 

napodobit Rodinův impresionistický, dynamický styl. Podle Martina Krummholze Rodinova 

výstava pro Suchardu znamenala radikální převrat v nový styl. Setkání především s kresbami 

francouzského umělce „mělo na Suchardu zjevně osvobozující účinek: stalo se de facto jakýmsi 

spouštěsím ventilem dosud tabuizované vizualizace vlastní smyslnosti. Inspirace rodinovským 

zaujetím lidskou vášní, nahým tělem a pohybem jsou od té doby patrné nejen na Suchardových 

studiích (…) uvolňuje se totiž i sochařův rukopis.“ 71  

  72 

                                                             
71 Krummholz, M. (2006). Katalog k výstavě Stanisla Sucharda (1866 - 1916). Nová Paka: Městské muzeum Nová 

Paka. Str. 13. 
72 Stanislav Sucharda: Pomník Františka Palackého (vlastní fotografie). 
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Dalším naturalisticky laděným sochařem té doby byl Bohumil Kafka, který se k tomuto 

stylu dopracoval svou Mrtvou labutí.  Díky Hlávkovu stipendiu se mohl mladý umělec v roce 

1899 vydat do Francie, kde nejspíše navštívil Rodinův ateliér. 73 Již po návštěvě jeho ateliéru 

lze na Kafkových sochách rozpoznat patrný vliv rodinovského naturalismu. Ruina života, 

plastika znázorňující hlavu staré ženy se sepjatýma rukama, dokazuje Kafkovy ranné 

naturalisticky expresivní tendence, tak jako je můžeme pozorovat v dílech Augusta Rodina. 

Rodinova pražská výstava pro něj byla velkou událostí, v dopisu svému bratrovi napsal, že „Asi 

v květnu bude výstava Rodinova, kdybys tu propásl, proved bys nešikovnost.“ 74  

Prvky Rodinova umění by se daly nalézt také v umění současném, ale v dnešní pluralitě 

uměleckých stylů a směrů  je hledání celkem obtížné. Podle Marie Halířové ale můžeme jeho 

styl pozorovat v dnešních námětech a motivech, například v užití fragmentů těla jako 

samostatného sochařského díla, nebo ve zpracování povrchu sochy. Také expresivita a 

dynamičnost zobrazovaného subjektu je charakteristickým znakem Rodinova umění, který se 

uchytil a je používán dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 O jeho dopise s prosbou o návštěvu sochařova ateliéru píše Petr Wittlich v knize Bohumil Kafka, ale zároveň 
udává fakt, že se kromě pozitivní odpovědi, které se mu od mistra dostalo, vlastně o samotné návštěvě nic víc 
nevíme. 
74 Wittlich, P. (2014). Bohumil Kafka. Praha: Karolinum. Str. 16. 
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5 ZÁVĚR 
 

Organizací výstavy Augusta Rodina v Praze si spolek Mánes zaručil první místo na 

žebříčku pražských uměleckých spolků přelomu 19. a 20. století. Nejen že se jim podařilo 

přivézt do Čech dosud nevídané umění, ale zasadili se také o několik inovací na poli organizace 

výstav, mezi jinými o prosazení reklamních plakátů nebo pořádání vernisáží. Přestože se spolek 

Mánes v dnešní době netěší příliš velké slávě, jeho jméno má stále veliký význam a je dodnes 

často skloňováno v médiích. Možná k tomu napomohla právě troufalá organizace této výstavy, 

která, mohla dopadnout katastrofou, neboť Rodin byl do té doby považován spíše za 

neúspěšného umělce. 

Umělecký význam organizace Rodinovy výstavy na české prostředí je zřejmý. Kromě 

vybudování velkolepého pavilonu, který Mánesu sloužil ještě několik let, odstartovala výstava 

obrovský progres v uměleckém dění Prahy. Rodinovo neotřelé umění zapůsobilo na rozvoj 

moderního umění v Čechách, ale také mu napomohlo rozšířit obzory a dorovnat se umění 

evropskému. Rodinův um přímo zapůsobil na několik českých umělců, kteří si při jeho výstavě 

našli nový směr, jímž se poté ubíralo jejich umění. Mezi sochaře, na které měl Rodin významný 

účinek, patřil například Josef Mařatka, Jan Štursa nebo Ladislav Šaloun. Vedle sochařského 

vlivu zapůsobil také na vývoj kresby, zaměřené na dynamičnost a energii pohybu. 

Kromě uměleckého významu výstavy Augusta Rodina v Praze  je důležité brát v potaz také 

její kulturněpolitické dopady. Rodinova pražská výstava byla vyvrcholením snah o francouzsko-

české spojenectví konce 19. a začátku 20. století. Naším cílem bylo dokázat, že do té doby silná 

pouta mezi Prahou a Paříží po oné výstavě ještě zesílily.  Po úspěšném budování přátelských 

vztahů mezi pražskou a pařížskou radnicí, a po založení Francouzského konzulátu a Alliance 

francaise v Praze ještě ke konci devatenáctého století, vztah mezi Francií a Českem stále 

kulminoval, až symbolicky vyvrcholil právě Rodinovou expozicí. Krom toho také Rodinova 

výstava znamenala definitivní odklon od německého a vídeňského vlivu a změnu orientace na 

francouzské moderní umění a francouzskou kulturu obecně. Důkazem byla navazující řada 

úspěšných francouzských výstav, organizovaných především Mánesem. 
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6 RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire de licence se préoccupe du thème des relations culturelles franco-tchèques à 

la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Les liens entre les deux pays ont culminé par 

l’organisation de l’exposition du sculpteur français Auguste Rodin, qui avait lieu du 10 mai au 

10 août 1902 à Prague. Ce mémoire de licence suit principalement les circonstances qui ont 

mené à cet événement remarquable, décrit son déroulement et puis examine l’influence 

rodinienne sur le milieu culturel de Prague. 

Premièrement, il est important de mentionner l’environnement socio-culturel, dans 

lequel l’exposition rétrospective d’ouvrage d’Auguste Rodin a été organisée. La fin du siècle 

donna naissance aux plusieurs styles culturels, qui se sont alternés pendant l’époque. Après 

l’influence de l’académisme de l’école artistique autrichienne, les artistes tchèques ont quitté 

progressivement cette source vers la fin de siècle, en refusant leur idéologie strictement 

traditionnelle. Après avoir quitté le courant artistique de Vienne, ils trouvèrent une nouvelle 

source d’inspiration dans l’art français. Paris, en tant que la capitale artistique de l’Europe, a 

attiré les légions d’artistes du monde entier. En tant que l’inspiration artistique profonde, elle a 

rassemblé toutes sortes d’artistes, y compris ceux de Prague. Parmi les peintres qui ont quitté 

Prague pour Paris étaient au premier lieu Alfons Mucha, l’auteur fameux des affiches de théâtre 

pour Sarah Bertrand, ou František Kupka, l’auteur important de l’art abstrait. 

Dans le contexte de l’exposition, il faut invoquer les relations proches des pays Tchèques 

et de la France, qui ont contribué gravement à l’organisation. Sous l’influence de plusieurs 

politiciens et artistes tchèques et françaises, en 1850 a été constitué l’Alliance française, 

succédée par le Consulat français à Prague. La mairie de Prague et de Paris maintenait pendant 

longtemps des relations proches, qui ont culminé à la fin de siècle. Le maire pragois, Vladimír 

Srb, a souvent voyagé à Paris pour approfondir les rapports étroits entre les deux villes. Grâce 

à cette liaison politique et culturelle, les Tchèques se sont orientés vers le style artistique 

français, mais aussi vers la façon de l’organisation de la vie culturelle. C’est pourquoi à cette 

époque les grandes expositions à Prague ont été organisés, comme le Jubilé du pays en 1891, 
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l’Exposition ethnographique de 1895 et l’Exposition de l’architecture et l’ingénierie, trois ans 

plus tard, en 1898. Par ces événements, Prague aspirait à gagner la bonne position entre les 

capitales de l’Europe pour ouvrir la porte vers le monde à l’art tchèque. 

La fin du siècle était le temps des courants artistiques transitoires. Les critiques de 

l’époque la décrivent comme l’ère de formation des styles modernes. Parmi les courants les plus 

importants à Prague, c’était l’impressionnisme, le style français du XIXème siècle dont 

l’influence à Prague a été notable tandis qu’à Paris il était déjà en déclin. Egalement, il y avait 

l’Art nouveau, le style surtout autrichien, de Vienne. Parmi les styles modernes qui se sont 

formés à l’époque, c’étaient le postimpressionnisme, le fauvisme, l’expressionnisme et le 

cubisme. Tous ces styles, à l’exception de l’expressionnisme, viennent de la France, et 

l’expressionnisme en fin de compte a aussi des racines dans la coloration vive, qui trouve son 

origine dans l’impressionnisme français. Principalement il y avait le cubisme, qui avait un grand 

impact au milieu culturel praguois, surtout dans le domaine de l’architecture. 

Comme il y avait plusieurs tendances artistiques à Prague, il s’y développa le besoin de 

se réunir pour maintenir des contacts d’importance, mais aussi pour propager l’art tchèque. Pour 

cette raison, des associations se formaient à Prague, se consacrant à faire connaître les oeuvres 

artistiques en organisant les expositions. Umělecká beseda est considérée comme la première 

association de ce caractère. Puis certains artistes se sont successivement réunis à Beseda pour 

former une nouvelle société artistique qui a porté le nom Jednota umělců výtvarných. 

C’est l’Association des artistes Mánes qui a joué le rôle essentiel dans l’organisation de 

l‘exposition de Rodin. L’association a été fondée en 1887, en tant que groupe culturel réunissant 

les étudiants pragois du domaine de l’art, notamment ceux de l’Académie de Prague et de l’école 

Artistique et Technique de Prague. 

Mánes était l’auteur clé dans le champ artistique de Prague. Non seulement parce qu’il 

organisait souvent les expositions des artistes tchèques et étrangers, mais aussi par son rôle 

important dans le domaine de la publication. Mánes a fondé sa maison d’édition qui se 

préoccupait en premier lieu des monographies des artistes tchèques. En dehors de ça, tous les 
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événements culturels les plus importants de l‘époque se reflétaient dans la revue de 

l’association, appelée Volné směry. 

Mánes s’est souvent consacré à l’organisation des expositions des artistes étrangers, notamment 

des Français. Néanmoins une exposition avec le plus d’influence à l’époque était celle du peintre 

norvégien, Edvard Munch. L’art expressif de Munch n’a donné naissance non seulement au 

nouveau style artistique expressif, mais aussi à un autre groupe artistique, Osma, qui s’est séparé 

de Mánes en 1907. Toutefois c’était premièrement l’organisation des expositions des Français 

qui avaient le plus de succès. 

Pendant la période relativement courte, entre 1902 et 1904, Mánes a organisé sept 

expositions de l’art français. La première était celle d’Auguste Rodin, dont je vais m’occuper 

plus tard. Les autres expositions les plus remarquables étaient celle des impressionnistes et 

postimpressionnistes français en 1907, l’exposition de l’avant-garde artistique Les Indépendants 

en 1910, et l’exposition des artistes cubistes, organisée en 1914. Mánes a ainsi amené à Prague 

les œuvres significatives des artistes modernes français comme celles d’Edgar Degas, Paul 

Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, André Derain, Pablo Picasso ou même de Marcel 

Duchamp. De cette façon, Mánes a transformé le milieu culturel de Prague à un espace où l’art 

le plus progressif du début du XXème siècle pouvait naître et se déveloper. 

L’exposition d’Auguste Rodin était l’événement le plus pertinent organisé par l’Association 

Mánes. Grâce aux liens politiques proches entre Prague et Paris, mais aussi grâce aux relations 

artistiques entre les deux villes, Mánes a pu réaliser ce spectacle, qui a signifié un revirement 

dans l’art tchèque. Cependant l’exposition a été importante aussi pour l’artiste, puisque son 

ouvrage avait été plutôt méprisé dans son pays d’origine. Après la présentation de son Balzac, 

le style de Rodin était considéré comme défectueux. Les critiques disaient en fait qu’il s’agissait 

d’une esquisse inachevée qui n’a pas le droit de se ranger parmi les excellences concentrées 

dans le Salon. Quoique les pièces de Rodin fussent rejetées, Mánes décida de les présenter au 

public tchèque, en espérant d’augmenter la popularité de l’association et en même temps celle 

du sculpteur. Il a été déjà mentioné que l’exposition avait un grand succès et les critiques étaient 

très positives. 
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L’idée d’organiser l’exposition s’est révelée brillante, pas seulement grâce à la valeur et 

l’influence des objets exposés, mais aussi pour les précautions liées avec sa réalisation. Il faut 

rendre compte l’influence de Mánes aux organisations successives de ce type des événements. 

Par exemple c’était l’emploi des vernissages, les inaugurations sans équivalent à Prague. Un 

autre trait atypique de cette exposition était le fait, que l’exposition d’un seul artiste, réunissant 

plusieurs plastiques et dessins de Rodin, a formé un ensemble, bien qu’elle ait été séparée en 

plusieurs salles. 

On peut trouver aussi la portée de l’événement dans la construction d’un nouveau pavillon, 

projeté par le membre de la section architectonique de Mánes, Jan Kotěra. La galerie construite 

en bois se trouvait à Prague au pied de la colline de Petřín. Le bâtiment, projeté en style de la « 

Secession » viennoise, a été ensuite utilisé pour plusieurs expositions de Mánes, principalement 

pour les expositions d’art français. Malheureusement, le pavillon a été démoli en 1917. 

L’événement a été accompagné de plusieurs imprimés publicitaires, dont la fondamentale 

était la fiche dessinée par Vladimír Županský. Županský a basé sa maquette sur la représentation 

de la sculpture scandaleuse de Balzac. Ainsi il a atteint de redoublement de l’intérêt d’ouvrage 

rodinien. Par conséquent, la fréquentation a surmonté les expectatives. Aussi faut-il remarquer 

l’invitation pour le vernissage, peint en encre de Chine par Maxmilian Švabinský. 

Or l’exposition des œuvres d’Auguste Rodin a été l’événement très réussi. Malgré les 

doutes si l’art de Rodin était convaincant pour le public tchèque, les visiteurs ont été enchantés. 

Son influence se manifeste particulièrement dans le travail des sculpteurs tchèques comme Josef 

Mařatka, Stanislav Sucharda ou bien Bohumil Kafka. Egalement, les dessins de Rodin ont 

influencé les artistes praguois. Effectivement, Rodin a aussi du crédit dans l’art contemporain 

européen en général, notamment dans l’emploi du naturalisme et dynamisme dans l’art 

plastique. Finalement, comme ce qui a été déjà indiqué, l’exposition de Rodin a ouvert les portes 

à l’art français à Prague, et de cette manière elle a approfondi les relations politiques et 

culturelles franco-tchèques. 
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