Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie der bildenden Kunst in Eger
Léto / Sommer 2013

Umění v Chebu – umění ve veřejném
prostoru od 19. století do současnosti /
Kunst in Eger – die Kunst im öffentlichen
Raum von 19. Jhr bis jetzt
Velká galerie / Große Galerie
18. 7. – 6. 10. 2013
Kurátoři / Kuratoren: Marcel Fišer, Zbyněk Černý
Vernisáž: 17. 7. 2013, 17.00
Přednášky k výstavě:
18. 9. 2013, Zbyněk Černý: Umění v Chebu před rokem 1945
2. 10. 2013, Marcel Fišer: Umění v Chebu po roce 1945

Johann Adolf Mayerl,
Atlant, Česká eskomptní
banka a úvěrový
ústav v Chebu / Die
Böhmische Eskompte
Bank und Creditanstalt
in Eger, 1929, diorit /
Diorit, Tř. Svobody 54.

Bertel Thorvaldsen, Památník Karla Filipa
Schwarzenberga / Denkmal für Karl
Philipp zu Schwarzenberg, 1821
Opus magnum
9. 7. – 11. 9. 2013
Kurátor / Kurator: Adam Hnojil
Přednášky k výstavě:
4. 9. 2013, Jiří Rak: Karel Filip kníže ze Schwarzenbergu
11. 9. 2013, Adam Hnojil: Bertel Thorvaldsen

Prostřednictvím historických i současných fotografií, přípravného materiálu (modely, sádrové
odlitky, studie), ale i několika originálních děl výstava představí umění ve veřejném prostoru, tj.
pomníky, pamětní desky, díla dekorující architekturu nebo volné sochy, které vznikly za posledních
dvě stě let na území Chebu. Jde o sféru kulturního dědictví, jež je veřejnosti paradoxně nejméně
známa, z pohledu historiků umění nejméně zpracována a z hlediska památkové péče nejvíce
ohrožena. Díla však nejsou poškozována pouze počasím nebo vandaly. Mnohem častěji padají za
oběť proměnám politických systémů, neboť veřejný prostor v nejširším smyslu je platformou, na níž
se vyjadřují politické a sociálně-kulturní zájmy, často zcela protichůdné. Tyto zájmy se manifestují
právě skrze umělecká díla, zejména pomníky – a to jak pozitivně, tedy jejich zřizováním, tak i negativně, jejich odstraňováním. Kultivovanější politické režimy předchozí kulturní vrstvy uchovávají jako
historický doklad minulosti, méně kultivované je rovnou ničí. Hlavním specifikem Chebu bylo to,
že zde až do roku 1945 existovala téměř výhradně německá kultura, jejíž pozůstatky – pomníky,
pamětní desky a náhrobky – byly až na malé výjimky odstraněny a zničeny. Přesto od dvou nejvýznamnějších autorů – Karla Wilfert st. (1847–1916) a Johanna Adolfa Mayerla (1884 – 1954) – tu
zůstala celá řada významných prací; od prvně jmenovaného je to např. Schillerův pomník či sochy
v kostele sv. Mikuláše, od Mayerla zase Dudácká či Cechovní kašna nebo Atlant na budově bývalé
České eskomptní banky.
Mit Hilfe von historischen und zeitgenössischen Fotografien, von Vorbereitungsmaterial (Modellen. Gipsabgüssen, Studien), aber auch von einigen originalen Werken stellt die Ausstellung Kunst im öffentlichen
Raum vor, d. h. Denkmäler, Gedenktafeln, Werke, die die Architektur dekorieren, oder freie Skulpturen,
die in den letzten zweihundert Jahren auf dem Gebiet der Stadt Eger entstanden sind. Es handelt sich
um die Sphäre des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit paradoxerweise am wenigsten bekannt, im
Blick der Kunsthistoriker am wenigsten bearbeitet und aus der Sicht der Denkmalpflege am stärksten
bedroht ist. Diese Werke nehmen Schaden jedoch nicht nur durch das Wetter und durch Vandalismus.
Viel häufiger fallen sie Veränderungen der politischen Systeme zum Opfer, denn der öffentliche Raum im
weitesten Sinne ist die Plattform, auf der sich die politischen und soziokulturellen, häufig völlig entgegengesetzten Interessen äußern. Diese Interessen manifestieren sich gerade durch Kunstwerke, in erster
Linie durch Denkmäler – und zwar sowohl positiv, also durch deren Errichtung, als auch negativ, durch
deren Beseitigung. Kultiviertere politische Regime bewahren die vorangegangenen Kulturschichten als
historisches Dokument der Vergangenheit, weniger kultivierte setzen sie unumwunden der Vernichtung
aus. Ein wesentliches Spezifikum der Stadt Eger bestand darin, dass hier bis zum Jahr 1945 fast ausschließlich deutsche Kultur existierte, deren Hinterlassenschaften – Denkmäler, Gedenktafeln und Grabmäler – bis auf wenige Ausnahmen beseitigt und vernichtet wurden. Trotzdem verblieb hier von zwei der
bedeutendsten Künstler – von Karl Wilfert d. Ä. (1847–1916) und Johann Adolf Mayerl (1884–1954) – eine
ganze Reihe bedeutender Arbeiten; von dem zuerst Genannten beispielsweise das Schillerdenkmal
oder die Statuen in der Kirche St. Nikolaus, von Mayerl wiederum der Dudelsackpfeifer- oder Zunftbrunnen sowie der Atlant auf dem Gebäude der ehemaligen Böhmischen Escompte-Bank.

Český dějepis umění se nemůže příliš často chlubit tím, že by přispěl k poznání díla některého
z umělců světové extratřídy. GAVU Cheb má nyní vzácnou příležitost jeden takovýto mimořádný
objev prezentovat. V rámci výstavního formátu opus magnum bude vůbec poprvé od svého vzniku
vystaven konvolut devíti dosud neznámých kreseb Bertela Thorvaldsena (1770–1844), vedle Antonia Canovy nejvýznamnějšího sochaře první poloviny 19. století. Nedávno byl nalezen na zámku
Kynžvart, kde byl evidován jako dílo anonymního autora. Historie kreseb sahá do roku 1820, kdy
během opavského kongresu přišli císař Františkek I. a kancléř Metternich s myšlenkou objednat od
umělce náhrobní pomník slavného českého rodáka a vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska Karla
Filipa Schwarzenberga (1771–1820). K jeho realizaci však nakonec nedošlo a sám umělec na celou
akci nevzpomínal v dobrém. Zachoval se však model k této zakázce, dnes v Thorvaldsenově muzeu
v Kodani, poměrně známé dílo, vyobrazené téměř ve všech umělcových monografiích. Kynžvartské
kresby, jež se nacházely ve vlastnictví majitele zdejšího zámku knížete Clemense Lothara Metternicha, model předcházejí a představují devět různých variant možného řešení pomníku.
Im Rahmen des Ausstellungsformats Opus magnum stellt die Galerie jeweils ein einziges außergewöhnliches Werk vor. Dieses Mal handelt es sich um einen Satz von bisher unveröffentlichten zeichnerischen Entwürfen zu einem Denkmal für Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg von Bertel Thorvaldsen
(1777–1844) aus dem Schloss in Königswart / Kynžvart. Der in Kopenhagen gebürtige Thorvaldsen
gehört zu den einflussreichsten Bildhauern seiner Zeit. Eine wichtige Rolle im Rahmen von seinem
Werk wird gerade dem nicht realisierten Denkmal für Marschall Schwarzenberg (1771–1820), den
Sieger über Napoleon in der Schlacht bei Leipzig, zugesprochen. Das Denkmal hatte Kaiser Franz I.
auf Anregung seines Kanzlers Clemens Lothar Metternich unter dem Eindruck des plötzlichen Todes
des Marschalls bei Thorvaldsen in Auftrag gegeben. Es sollte in der repräsentativen Wiener Hofkirche
aufgestellt werden. Thorvaldsen stand Schwarzenbergs Maske zur Verfügung, die von dem dafür
spezialisierten Bildhauer Franz Klein geschaffen worden war. Bereits im Verlauf des Jahres 1821 schuf
er eine Büste, deren Aussehen jedoch im Herbst 1821 von Schwarzenbergs ehemaligen Adjutanten in
Zweifel gezogen wurde. Das war offensichtlich einer der Gründe für die anschließende Ablehnung des
gesamten Werks und die Einstellung der Arbeiten. Der Künstler selbst betrachtete die Tatsache, dass
sein Entwurf nicht realisiert wurde, als eine große berufliche Niederlage und er lehnte es bis zu seinem
Lebensende ab, sich zu dieser ganzen Blamage zu äußern.

Bertel Thorvaldsen, Návrh na pomník / Entwurf für ein Denkmal
von K. F. S., 1821, tuš, papír / Tusche, Papier, 504 × 454 mm,
NPÚ, úz. správa Praha, zámek Kynžvart

Osobní výběr II – Adam Hnojil, historik umění
/ Eine persönliche Auswahl II – Adam Hnojil,
Kunsthistoriker
Výstava z depozitáře / Die Ausstellung aus dem Depot
9. 7.—6. 10. 2013
Kurátor / Kurator: Adam Hnojil

Alois Vitík (1910–1972), Cyklisté / Die Radfahrer, 1948, olej na plátně / Öl
auf Lnw., 78 × 120 cm

Pasta Oner, Recall
Malá galerie / Kleine Galerie
22. 6. – 1. 9.
Kurátor / Kurator: Jiří Gordon
Výstava je součástí festivalu Graffiti Boom 04.

Enemies, 2011, akryl na plátně / Acryl auf Lnw., 150 × 200 cm

V rámci tohoto výstavního cyklu představují jednotlivé osobnosti nejen výtvarného světa svůj „osobní
výběr“ děl z bohatých fondů galerie. Historik umění Adam Hnojil (nar. 1976) působící v Národním
památkovém ústavu v Praze je předním specialistou na umění 19. století, kterému věnoval několik
monografií (např. Josef Max, Eminent, 2008) a výstav (např. Umění doby Ferdinanda V., Pražský
hrad, 2012; Osvobozování sentimentu, AJG Hluboká n. V., 2013). Jeho záběr je však mnohem
širší, jak dokládá i jeho kolekce. Soustředil se v ní na obrazy výtvarníků, v jejichž tvorbě se protíná
zájem o civilistní aspekty. Na příkladu několika solitérů a malířů spojených většinou se spolkem
Umělecká beseda následně prezentuje vlastní vkus a zálibu v tématech městské a vesnické krajiny,
jejichž sociální projevy považuje za jeden z nejzávažnějších českých příspěvků světovému umění ve
20. století. V tvorbě Václava Rabase, Aloise Vitíka anebo Bedřicha Dlouhého mohou diváci vidět specifický pofauvistický kolorismus, který v návaznosti na starší českou tradici zastupuje proud existující
nezávisle na avantgardě. Výstavu doplňuje Hnojilův portrét od pražského sochaře Zdeňka Preclíka,
který byl vytvořen speciálně pro tuto výstavu. Preclíkovi Hnojil věnoval monografii, kterou loni vydalo
nakladatelství Arbor vitae.
Im Rahmen dieses Ausstellungszyklus stellen einzelne Persönlichkeiten – nicht nur aus dem Bereich
der Kunst – ihre „persönliche Auswahl“ von Werken aus den reichhaltigen Sammlungen der Galerie
vor. Der Kunsthistoriker Adam Hnojil (geb. 1976), ein Mitarbeiter des Nationalen Denkmalinstituts in
Prag, ist ein führender Spezialist für die Kunst des 19. Jahrhunderts, der er mehrere Monografien
(z. B. Josef Max, Eminent, 2008) und Ausstellungen (z. B. Die Kunst der Zeit Ferdinands V., Prager
Burg, 2012; Befreiung des Sentiments, Südböhmische Aleš-Galerie (AJG), Hluboká n. V. /Frauenberg, 2013) widmete. Seine Interessen sind jedoch viel breiter, wie auch seine Auswahl belegt. Er
konzentrierte sich in ihr auf Gemälde von Künstlern, durch deren Schaffen sich ein Interesse an zivilistischen Aspekten zieht. Am Beispiel von mehreren Einzelwerken und von Malern, die zum größten
Teil mit dem Verein Umělecká beseda verbunden sind, präsentiert er seinen eigenen Geschmack und
seine Vorliebe für Themen der städtischen und ländlichen Landschaft, deren soziale Äußerungen er
für einen der bedeutendsten tschechischen Beiträge zur weltweiten Kunst im 20. Jahrhundert erachtet. In dem Schaffen von Václav Rabas, Alois Vitík oder Bedřich Dlouhý können die Besucher einen
spezifischen nachfauvistischen Kolorismus kennen lernen, der in Anknüpfung an die ältere tschechische Tradition eine Strömung vertritt, die unabhängig von der Avantgarde existierte. Die Ausstellung
wird ergänzt durch ein Porträt Hnojils von dem Prager Bildhauer Zdeněk Preclík, das speziell für
diese Ausstellung geschaffen wurde.

Pasta Oner (vlastním jménem Zdeněk Řanda, nar. 1979) patří k výrazným představitelům generace,
která dospívala po roce 1989 a byla zasažena fenoménem graffiti. Přelomovým okamžikem se pro
něj stal nástup street artu, obsahově i formálně mnohem otevřenějšího, který mu nabídl logické
východisko z úzkých mezí graffiti. Pasta se stal jedním z jeho průkopníků v našem prostředí, vedle
nálepek nebo adbustingu, spočívajícím v kreativní úpravě billboardů, používal zejména sítotiskové
plakáty. Svůj graffiti nick – v komplikovanějších piecech PASTA, v jednodušších throw-upech ONER
– nyní nahradil obrazovým motivem okřídlené tuby se zubní pastou. Přestože se street art stále
ještě pohyboval za hranicí legality, korespondoval už s aktivitami současného umění, kde kritické
intervence do veřejného prostoru jsou legitimní strategií. Odtud byl už jen krůček k velkoformátovým
malbám na fasádách domů. Zformovala se tu skupina autorů vyšlých z graffiti, k níž vedle Pointa,
Trona a Maskera patří i Pasta. Jejich práce dnes najdeme na několika výrazných místech, např. na
centru současného umění DOX v Praze, v proluce na Národní třídě nebo také v Chebu, kde k dílům
trojice prvně jmenovaných letos přibyla Pastova velkoformátová malba WE SHOULD GET LOST
SOMEWHERE (Měli bychom se někam ztratit) na 3. ZŠ na Zlatém vrchu. Po dlouhých letech, kdy se
jeho výtvarné aktivity soustředily výhradně na veřejný prostor ulice, nyní vstoupil i do standardního
výtvarného provozu jako autor obrazů a objektů originálního jazyka. V celém spektru své práce se
hlásí k inspiraci pop artem s jeho kritickým přivlastněním ikonických motivů popkultury. S pop artem
souvisí i používání krátkých anglických textů, které jsou integrální součástí jeho prací. Tato úderná,
snadno zapamatovatelná hesla připomínají reklamní slogany, zároveň jim chybí snadno rozluštitelná
pointa, která se za každou reklamou skrývá. A právě tato ambivalence jim dodává onen charakteristický, jemně znepokojivý náboj, který je charakteristický pro celou Pastovu tvorbu.
Pasta Oner (mit eigentlichem Namen Zdeněk Řanda, geb. 1979) gehört zu den markanten Vertretern
der Generation, die nach dem Jahr 1989 aufwuchs und von dem Phänomen der Graffiti erfasst
wurde. Zum Wendepunkt wurde für ihn das Aufkommen der inhaltlich und auch formal um vieles
offeneren Street-art, die ihm einen logischen Ausweg aus den engen Grenzen der Graffiti bot.
Pasta wurde zu einem ihrer Pioniere in der tschechischen Szene. Obwohl sich die Street-art immer
noch jenseits der Grenze der Legalität abspielte, korrespondierte sie bereits mit den Aktivitäten
der zeitgenössischen Kunst, in der die kritische Intervention in den öffentlichen Raum eine legitime
Strategie darstellt. Von hier war es nur noch ein kleiner Schritt zu großformatigen Malereien an den
Fassaden von Häusern. Von den Graffiti ausgehend, formierte sich hier eine Gruppe von Künstlern,
zu der neben Point, Tron und Masker auch Pasta gehört. Deren Arbeiten finden wir heute an einigen
markanten Orten, z. B. am Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX in Prag oder auch in Eger, wo
zu den Werken der drei zuerst Genannten in diesem Jahr eine großformatige Malerei von Pasta
hinzukam. Nach langen Jahren, in denen sich seine künstlerischen Aktivitäten ausschließlich auf den
öffentlichen Straßenraum konzentrierten, hat er sich nun auch als Autor von Gemälden und Objekten
einer originellen Bildsprache in den normalen Kunstbetrieb integriert.

Cecilia Nygren (+ Otakar Rákosník)
Malá galerie,8. 9.–13. 10. 2013
Kurátor / Kurator: Pavel Vančát
Vernisáž v sobotu 7. září, 17.00.

Loňská absolventka stockholmského Královského institutu umění Cecilia Nygren (*1980) se dlouhodobě věnuje videu, vycházejícímu ovšem z jejích malířských kořenů. Filmově pojatý portrét stárnoucího skokana na lyžích Stále se mi zdá o létání jí loni přinesl vítězství ceny StartPoint, zahrnující
diplomanty z 37 výtvarných škol celé Evropy.
Během autorčiny letošní pražské residence se shodou šťastných okolností stal pro Nygren dočasným domovem ateliér rodiny Rákosníků v pražském Karlíně, kde rodina Rákosníkových v první
polovině dvacátého století provozovala skvěle prosperující štukatérství. Právě zde se Cecilia Nygren
pokusila zachytit formou volně spojeného dokumentu, který srovnává dějiny rodiny Rákosníků a post-konceptuální tvorbu další umělkyně, která s ní ateliér sdílela, hlubší otázky po hranicích umění
a řemesla a po smyslu vlastní umělecké kariéry.
Pro výstavu byla zapůjčena vybraná díla Otakara Rákosníka staršího. Jako cenu pro vítěze ceny
StartPoint vydává k výstavě Nadace Arbor vitae ve spolupráci s GAVU Cheb a Salzburger Kunstverein autorčin retrospektivní katalog.
Cecilia Nygren (*1980) hat 2012 die Königliche Kunsthochschule in Stockholm absolviert. Sie widmet sich vor allem der Videokunst, die aber aus ihren Malerwurzeln ausgeht. Mit ihrem Videoporträt
Ich träume stets vom Fliegen gewann sie letztes Jahr den StartPoint Preis, an dem sich Graduierte
aus 37 europäischen Kunstschulen beteiligten.
Bei ihrem diesjährigen Residenzaufenthalt in Prag weilte die Künstlerin durch ein glückliches
Zusammentreffen verschiedener Umstände im Atelier der Familie Rákosník im Prager Stadtviertel
Karlín. Die Familie hatte dort in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein sehr prosperierendes Stuckatelier betrieben. Gerade an diesem Ort schuf Cecilia Nygren einen Dokument, der die
Geschichte der Rákosník-Familie mit dem post-konzeptuellen Schaffen einer anderen Künstlerin, die
mit Nygren das Atelier teilte, vergleicht. Sie stellt darin tiefere Fragen, z. B. nach den Grenzen von
Kunst und Handwerk und dem Sinn eigener Künstlerkarriere.
Für die Ausstellung wurden ausgewählte Werke von Otakar Rákosník dem Älteren geliehen. Die
Stiftung Arbor Vitae in Zusammenarbeit mit GAVU Cheb und dem Salzburger Kunstverein gibt zu
der Ausstellung einen Katalog heraus.

Eva Volfová, Z domu a zahrady / Aus Haus
und Garten
Museum Café, 4. 4.–29. 9. 2013
Kurátorka / Kuratorin: Veronika Lochmanová

V cyklu drobných výstav věnovaných současné české ilustraci pro děti tentokrát představujeme
vyšívané obrázky Evy Volfové ke knize Olgy Černé Z domu a zahrady (Baobab, 2011). Kniha byla
inspirována nejen vlastním dětstvím autorky textu, ale i rodinou a domem její ilustrátorky Evy Volfové.
Zaznamenává drobné radosti, smutky, dobrodružství a fantazie dvou dětí, které žijí se svými rodiči
ve velkém domě se zahradou. Eva Volfová dokáže svým typickým, trochu „křivým“ způsobem vyšít
do hadříčků kousky svých dnů, všedních i svátečních. Ze spolupráce obou autorek vzešla jedinečná
kniha zachycující neobyčejný ostrov normálního rodinného štěstí, který by každé dítě mělo zakusit.
Kniha získala nominace v soutěžích Nejkrásnější česká kniha a Zlatá stuha. Eva Volfová zároveň
vytvoří další doplněk výzdoby dětského koutku – Galerie pod baobabem.
Eva Volfová (1979) vystudovala VŠUP v Praze v ateliéru textilu (2000-2006). Věnuje se kresbě, grafice, koláži, textilní koláži a vyšívání. Za své ilustrace již získala několik ocenění, např. dvě třetí místa
v soutěži Nejkrásnější česká kniha (Kočička z kávové pěny, autorská kniha, spolupráce s Terezou
Horváthovou, Baobab 2006; Šípková Růženka. 12 nejmenších pohádek, Baobab 2011).
In dem Zyklus von kleinen Ausstellungen, die der zeitgenössischen Illustration von Kinderbüchern
gewidmet sind, präsentieren wir diesmal die gestickten Bildchen Eva Volfovás zu Olga Černás Buch
Aus Haus und Garten (Baobab, 2011). Das Buch verzeichnet die kleinen Freuden und Leiden,
die Abenteuer und Phantasien von zwei Kindern, die mit ihren Eltern in einem großen Haus mit
Garten leben. Eva Volfová versteht es, in einer ein wenig „schiefen“ Weise Ereignisse ihrer Tage, der
alltäglichen wie der Feiertage, in ihre Stofffetzen zu sticken. Aus der Zusammenarbeit der beiden
Künstlerinnen ging ein einzigartiges Künstlerbuch hervor, das die ungewöhnliche Insel eines normalen Familienglücks festhält, wie es jedes Kind erleben sollte. Das Buch wurde für die Wettbewerbe
Schönstes tschechisches Buch und Goldene Schleife nominiert.
Eva Volfová (1979) absolvierte die Prager VŠUP (Hochschule für Kunstgewerbe) im Atelier für Textil
(2000–2006). Sie befasst sich mit Zeichnen, Grafik, Collagen, Textilcollagen und Stickereien. Für
ihre Illustrationen erhielt sie schon mehrere Auszeichnungen, z. B. zwei dritte Plätze im Wettbewerb
Schönstes tschechisches Buch.

Stálá expozice / Dauerausstellung

Gotika / Die Gotik

Kurátorka / Kuratorin: Michaela Ottová

Mimořádný soubor gotického sochařství je představen v nové instalaci, v níž je důraz položen na
tři výjimečné sochy, respektive sochařské soubory. Nejstarší vrstvu chebské sbírky představuje
trojice soch zobrazující Madonu mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Janem Evangelistou z 60. let 14.
století, pocházející z pražské dílny pracující pro dvůr Karla IV. Druhým vrcholem sbírky je expresivní
mystická pieta z dominikánského kláštera. Tvář Panny Marie vykazovala kdysi takovou míru utrpení,
že byla na žádost farníků na konci 19. století ořezána a nově doplněna v kašírované hmotě. Při
novodobém restaurování byl tento přídavek odejmut a socha zůstala bez tváře. O emocích, které ve
středověku tato socha vyvolávala, hovoří chebská kronika z roku 1550. Popisuje kázání neznámého
mnicha nejspíš právě před touto sochou, které přivedlo dav do stavu fanatického rozvášnění, jehož
důsledkem byl pogrom proti místním židům. A konečně posledním vrcholem je pozdně gotický oltář
ze Seebergu (1520) s Pannou Marií a čtveřicí světců patří ke špičkovým pracím pozdně gotického
umění. Jestliže starší sochy byly importy z různých míst Čech či Německa, na začátku 16. století se
v bohatém Chebu už etablovala sochařská dílna, která si vytvořila vlastní specifický styl, odvozený
z nejprogresivnějších poloh tehdejšího evropského umění. Autorkou expozice je Doc. Michaela
Ottová z Ústavu pro dějiny umění FF UK.
Die wertvolle Kollektion gotischer Bildhauerei wird in einer neuen Installation vorgestellt, in der die
Betonung auf drei außergewöhnliche Skulpturenensembles gelegt wird, welche in selbstständigen
Räumen aufgestellt sind, die den Eindruck von Kapellen erwecken.
Das künstlerische Milieu der Prager Werkstätten zur Zeit Kaiser Karls IV. wird durch eine Gruppe von
drei Skulpturen von einem Altaraufsatz dokumentiert, die die Madonna zwischen Johannes dem
Täufer und Johannes dem Evangelisten darstellen. Die Skulpturen wurden für die Egerer Kirche von
einem der reichen örtlichen Patrizier oder von einem Angehörigen des Ordens der Deutschritter in
Auftrag gegeben. Ein weiterer Höhepunkt der Sammlung ist eine expressive mystische Pietà aus
dem Dominikanerkloster in Eger. Das Antlitz der Jungfrau Maria zeigte einst ein solches Maß an
menschlichem Leid, dass es auf Verlangen der Pfarrangehörigen am Ende des 19. Jahrhunderts
abgenommen und in kaschiertem Material neu ergänzt wurde. Bei einer neuzeitlichen Restaurierung
wurde diese Hinzufügung beseitigt und die Skulptur blieb ohne Gesicht. Von den Emotionen, die
diese Skulptur hatte hervorrufen können, berichtet die Egerer Chronik zum Jahr 1550. Sie beschreibt
die Predigt eines unbekannten Mönchs wohl gerade vor dieser Skulptur, die die Menge in einen
Zustand fanatischer Leidenschaft versetzte, dessen Folge ein Pogrom gegen die örtlichen Juden war.
Der Höhepunkt der Ausstellung ist der Schreinaltar aus Seeberg (1520) mit der Jungfrau Maria
und vier Heiligen, der zu den Spitzenwerken spätgotischer Kunst gehört, der sog. Donauschule.
Während es sich bei den älteren Skulpturen um Importe aus verschiedenen Orten Böhmens oder
Deutschlands handelte, hatten sich im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts im reichen Eger Bildhauerwerkstätten etabliert, die am Beginn einer hiesigen Kunsttradition stehen: Diese modifizierte der
Schöpfer des Seeberger Altars zu einem eigenen spezifischen Stil, der sich auf die progressivsten
Strömungen der damaligen europäischen Kunst stützt.

Stálá expozice / Dauerausstellung

Moderní umění / Moderne Kunst

Kurátoři / Kuratoren: Marcel Fišer, Ondřej Chrobák

Stálá expozice moderního českého umění v prvním patře hlavní budovy prošla v roce 2012 kompletní proměnou. V novém architektonickém rámci představuje vývoj českého moderního umění od
začátku 20. století do současnosti, dokumentovaný na špičkových dílech ze sbírek galerie. První
část výstavy je věnována umění před druhou světovou válkou. Vynikajícím způsobem je tu zastoupen Emil Filla, jehož početná kolekce obsahuje i raná díla z období Osmy a Skupiny výtvarných
umělců. V této části je umístěn i největší klenot galerijních sbírek, vrcholná surrealistická kompozice
Toyen Opuštěné doupě z roku 1937 a dále důležitá díla Josefa Čapka, Otto Gutfreunda, Václava
Špály, Jana Zrzavého, Františka Tichého, Jindřicha Štyrského, Josefa Šímy, Františka Foltýna, Aloise
Wachsmana, Karla Černého a Zdeňka Sklenáře.
Druhou část výstavy tvoří sály věnované informelním (mj. Mikuláš Medek, Jan Kotík, Robert Piesen,
Zbyněk Sekal) a geometrickým tendencím 60. let (Václav Boštík, Hugo Demartini, František Hudeček, Jiří Kolář, Karel Malich), nové figuraci (Adriena Šimotová, Jitka a Květa Válovy, Otakar Slavík),
80. letům (Vladimír Skrepl, Jiří Kovanda, Václav Stratil) a umění po roce 1989 (Michal Pěchouček,
Josef Bolf, Kryštof Kintera). Jeden sál je vyhrazen proměnným výstavám z depozitáře, další drobné
expozici moderní architektury Chebu.
Die Dauerexposition zur modernen böhmischen Kunst im ersten Stock des Hauptgebäudes wurde
im Jahre 2012 komplett umgestaltet. Sie hat einen neuen architektonischen Rahmen und präsentiert die Entwicklung moderner Kunst in Böhmen vom Anfang 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
Die Entwicklung ist hier an Spitzenwerken aus Sammlungen der Galerie dokumentiert. Erster Teil der
Ausstellung widmet sich der Kunst vor dem Ersten Weltkrieg. Auf herausragende Weise wird hier
Emil Filla präsentiert, dessen reiche Kollektion auch frühe Werke aus der Zeit der Künstlergruppen
Osma (Die Acht“) und Skupina výtvarných umělců (Gruppe bildender Künstler) beinhaltet. In diesem
ersten Teil befindet sich auch der Juwel der Galeriesammlungen: die großartige surrealistische Komposition Opuštěné doupě (Di e verlassene Höhle; 1937) von Toyen. Ferner gibt es hier bedeutende
Werke von Josef Čapek, Otto Gutfreund, Václav Špála, Jan Zrzavý, František Tichý, Jindřich Štyrský,
Josef Šíma, František Foltýn, Alois Wachsman, Karel Černý und Zdeněk Sklenář.
Zweiter Teil der Ausstellung in weiteren Sälen der Galerie betrifft die informellen Tendenzen der
60-er Jahre (Václav Boštík, Hugo Demartini, František Hudeček, Jiří Kolář, Karel Malich), die Neue
Figuration (Adriena Šimotová, Jitka und Květa Válová, Otakar Slavík), die Kunst in den 80-er Jahren
(Vladimír Skrepl, Jiří Kovanda, Václav Stratil) und die Kunst nach 1989 (Michal Pěchouček, Josef
Bolf, Kryštof Kintera). Besondere Säle erhielten auch die variablen Ausstellungen aus dem Depositorium, sowie die Kleinausstellung zur modernen Architektur in Eger.

Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie der bildenden Kunst in Eger
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
T: +420 354 422 450, F: +420 354 422 163
info@gavu.cz, www.gavu.cz
Otevřeno / Geöffnet: úterý–neděle / Dienstag–Sonntag 10.00–12.00, 12.30–17.00
Vstupné / Eintritt: 70 / 40 Kč (senioři od 60 let, studenti SŠ a VŠ, ZTP / Senioren ab
60 Jahre, Studenten, Schüler ab 16 Jahre und Behinderte mit Ausweis) / 10 Kč (žáci
ZŠ / Schüler bis 15 Jahre)
Přednášky / Vorträge: 40 Kč, pro členy galerijního klubu zdarma / Klubmitglieder frei.

Středy v GAVU
Pokud není uvedeno jinak, akce se konají vždy ve středu v budově galerie od 17.00.
17. července Umění v Chebu – umění ve veřejném prostoru
od 19. století do současnosti		
vernisáž
4. září 		

Jiří Rak: Karel Filip kníže ze Schwarzenbergu
(doprovodná akce k výstavě Bertel Thorvaldsen,
Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821)

přednáška
vernisáž

7. září (sobota)

Cecilia Nygren (+ Otakar Rákosník), Malá galerie

11. září		

Adam Hnojil: Bertel Thorvaldsen
(doprovodná akce k výstavě Bertel Thorvaldsen,
Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821)

přednáška

18. září		

Zbyněk Černý: Umění v Chebu před rokem 1945
(doprovodná akce k výstavě umění v Chebu)

přednáška

25. září		

Richard Biegel: Renesanční architektura I		

přednáška

2. října		

Marcel Fišer: Umění v Chebu po roce 1945
(doprovodná akce k výstavě umění v Chebu)

přednáška
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