EGON SCHIELE
(1890–1918)
LEŽÍCÍ ŽENSKÝ AKT
1917
RAKOUSKO (VÍDEŇ)
O umělci

U rakouského malíře a kreslíře Egona Schieleho
Češi rádi poukazují na jeho původ: Egonova
matka pocházela z Českého Krumlova. Schiele
studoval ve Vídni u Gustava Klimta, s nímž jej
pojilo celoživotní přátelství, a bohužel stejně jako
Klimt podlehl epidemii španělské chřipky. V raných
pracích se inspiroval Klimtovou secesí, avšak
postupně se do jeho díla začalo dostávat stále více
expresionistických prvků, až si vytvořil svůj vlastní
charakteristický styl.

Čím se proslavil

Kresbami polonahých modelek a autoportréty, které se
vyznačují svojí syrovostí dosaženou výraznými liniemi
a instalací modelů do zkroucených poloh.

Největší úspěch

V roce 2013 prodal on-line aukční dům Auctionata
Schieleho dílo Ležící žena za 2,418 milionů dolarů.
Jednalo se o světový rekord pro dílo vydražené
v on-line aukci.

Zajímavost

Egon Schiele byl obviněn z únosu a znásilnění nezletilé
dívky. Obvinění byla sice stažena, ale Schiele strávil
tři měsíce ve vazbě a tři dny ve vězení za šíření
nemorálních kreseb, z nichž jednu soudce pro výstrahu
při procesu spálil.

O díle

V roce 1915 se Egon oženil s Edith Harmsovou, která
byla v té době jeho jedinou modelkou. Protože však
nemohla v tomto ohledu dostát všem manželovým
požadavkům, údajně s úlevou přenechala tuto práci
modelkám z povolání. Ty byly na přelomu století
v postavení podobném prostitutkám a nemohly si
dovolit odmítnout práci.

Co je na díle invenční?

Kresba zaujme nejen gymnastickou pozicí modelky,
ale i svojí barevností: Schiele použil růžovou a modrou
s fialovým nádechem na nařasené sukni s lehkými
odstíny červené, které zvlášť vyniknou na tvářích
a rtech.

Na co ještě se mám
podívat?
Stálou expozici s názvem Vídeň 1900, která
představuje množství Schieleho obrazů, nabízí
vídeňské Leopold Museum.

Souvislost

V roce 1917 vypukla v Rusku Velká říjnová socialistická
revoluce, Spojené státy vstoupily do války a v Paříži
byla pro špionáž zatčena Mata Hari.

