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MORAVA (MIKULOV NEBO
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU)
O umělci

Slavný český malíř, grafik a designér Alfons Mucha
studoval v Mnichově, s rozvojem jeho kariéry se však
pojí jeho dlouholeté působení v secesní Paříži. Ve
20. století často cestoval do Spojených států, kde
jej napadla myšlenka na vytvoření velkolepé série
obrovských pláten připomínajících dějiny slovanských
národů. Po vpádu gestapa do Československa byl mezi
prvními zatčenými, krátce nato zemřel.

Čím se proslavil

Secesními plakáty a Slovanskou epopejí.

Největší úspěch

Na přelomu let 1894 a 1895 vytvořil Mucha
v Paříži plakát k divadelní hře Gismonda se Sarah
Bernhardtovou v hlavní roli. Plakát mu téměř přes
noc vynesl celosvětovou slávu a herečka s Alfonsem
uzavřela smlouvu o spolupráci nejen na plakátech, ale
i kostýmech k dalším představením.

O díle

Muchovy umělecké začátky jsou spojeny s výzdobou
zámku Emmahof, kde však po mikulášské nadílce
v roce 1948 vypukl požár a Muchovo dílo bylo až na
tento paraván zničeno. Hlavní výjev zachycuje dívku
uprostřed idylické krajiny, jak naslouchá mladíkově
hře na píšťalu. Existuje několik variant výkladu, kdo
tyto postavy jsou. Mladík by mohl být Zefyr, bůh
západního větru, a dívka Nymfa nebo Zefyrova manželka
Chloris. Podle jiných se jedná o nymfu s bohem veselí
Bakchem, či jen s obyčejným pastýřem.

Co je na díle invenční?

Na Muchův rozvíjející se výtvarný talent zapůsobil
vídeňský malíř Hans Makart, tento paraván patří k jeho
prvním známým olejomalbám v makartovském stylu.

Technika

Ačkoli je paraván uložen ve sbírce nábytku, je
vytvořený klasickou malířskou technikou olejomalby
na plátně a jednotlivé části jsou vsazeny do dřevěné
konstrukce.

Na co ještě se mám
podívat?

Moravská galerie má ve svých sbírkách úctyhodnou
kolekci Muchových plakátů (více na sbirky.moravskagalerie.cz).

Zajímavost

V roce 1879 se Alfons Mucha přihlásil na pražskou
Akademii výtvarných umění. Byl však odmítnut „pro
nedostačující talent“.

Souvislost

V době vzniku paravánu vychází první kniha
o Sherlocku Holmesovi.

