
Mladí lvi
v kleci

Na podzim 2013 měli návštěvníci Oblastní galerie v Liberci možnost
vidět výstavu Mladí lvi v kleci, která se zaměřila na uměleckou scénu
německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska v me-
ziválečném období. Během přípravy výstavy se otevřela možnost před-
stavit volnou reprízu výstavního projektu také v  dalších historicky
tradičně německy hovořících regionech a vznikla myšlenka realizovat
výstavu společně v Galerii výtvarného umění v Chebu a v prostoru 
Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Rozdělení rozsáhlé liberecké výstavy
na dvě místa bylo podmíněno prostorovými důvody. Současně se tím
otevřela možnost rozšířit původní výběr o díla z fondů pořádajících
institucí a další, která se podařilo „objevit“.

V Galerii výtvarného umění v Chebu návštěvníci uvidí přede-
vším pražskou scénu a v návaznosti na ni volnou rekonstrukci výstavy
v Norimberku 1931; v Ostrově nad Ohří jsou prezentovány zejména
regiony a s nimi spojené umělecké skupiny. Na obou místech je prostor
věnován autorům narozeným v devadesátých letech 19. století nebo
těsně po roce 1900, tedy těm, kteří se na umělecké scéně Českosloven-
ska začali prosazovat v průběhu dvacátých let a významným způsobem
formovali členskou základnu a výtvarný projev sledovaných skupin a
spolků v meziválečném období. Ve výběru se prolíná kvalita s kvanti-
tou a snaha obsáhnout pokud možno všechny regiony, i když ani ty
nejsou vždy zastoupeny zcela proporčně a objektivně. Nezanedbatel-
nou roli hrají i vnější okolnosti jako dostupnost materiálů a postup pro-
bíhajícího výzkumu.

Pražská scéna se odvíjela zejména od dění na Akademii vý-
tvarných umění a působení profesorů Franze Thieleho, Karla Kratt-
nera, Augusta Brömseho, Henricha Hönicha a Willi Nowaka, jejichž

ateliéry prošla většina aktérů spolkových výstav meziválečného období.
Praha jako kulturní metropole do sebe přirozeně přitahovala talenty
z regionů, nabízela možnosti konfrontovat německy hovořící umělce
a umělkyně s tvorbou jejich česky hovořících protějšků i zahraničních
autorů, s nimiž se setkávali v prostorách Mánesa a Krasoumné jednoty. 

Jednou z klíčových příležitostí k prodeji byly pravidelné ná-
kupy německé sekce Moderní galerie v Praze. Ta se zaměřovala na malbu
i plastiku, ale ve velkém množství nakupovala také cenově dostupnější
práce na papíře. Proces „institucionalizace“ byl pro mladé absolventy
uměleckých škol často rozhodujícím okamžikem na startu jejich kariéry.
Pouze nejlepší a nejodvážnější se dokázali etablovat a uživit jako nezá-
vislí umělci, řada autorů se věnovala učitelské či jiné profesi. 

Významnou roli hrály také možnosti odbytu a ekonomická
síla pražského prostředí, kde se pohybovala řada významných mece-
nášů a sběratelů. Příležitosti k prezentaci a prodeji nabízely soukromé
galerie. Nejvýraznější z nich byly galerie dr. Hugo Feigla, dále Galerie
André nebo např. Ateliér Anne Turnwald. 

Koncem roku 1920 se kolem Augusta Brömseho zformovala
skupina Die Pilger. Jednalo se o autory nejmladší nastupující generace,
kteří tvořili pod vlivem vlny poválečného expresionismu. V jejich tvorbě
převažovaly náboženské a esoterické náměty, často pod vlivem literár-
ních předloh, hlavním médiem byly grafické techniky. V oblasti námětů
se však postupně začaly objevovat také civilní náměty, formálně zpra-
covávané pod vlivem nastupující nově věcnosti a sociálního umění. 

V době kolem roku 1925 působili klíčoví mladí německy hovo-
řící umělci v Paříži a Berlíně. Koncem dvacátých let se vracejí do Prahy,
kde se z  iniciativy Maxima Kopfa zformovala skupina Junge Kunst.

Osmnáct aktérů tohoto spolku se veřejnosti prezentovalo na jediné vý-
stavě v Rudolfinu na přelomu února a března 1928. Úspěch Junge Kunst
vyústil ve vznik Prager Secession, nejvýznamnějšího uměleckého sesku-
pení německy hovořících umělců a umělkyň meziválečného období. Pra-
videlné spolkové výstavy Prager Secession se konaly v letech 1929 až 1937
a byly vyšperkovány rozsáhlou účastí domácích i zahraničních hostů. Po
vzoru Berliner Secession se podařilo i v Praze přitáhnout k výtvarné scéně
německy hovořící elity z kulturní, akademické i podnikatelské sféry, často
z židovského prostředí, s jejichž pomocí bylo možné udržet funkční umě-
lecký spolek na vysoké mezinárodní úrovni.

Německočeské umění se však s výjimkou Prahy odehrávalo
převážně v regionech. Na Moravě a ve Slezsku vznikly umělecké spolky
původně na zemské bázi, v závěru první dekády 20. století však došlo
k jejich rozdělení nacionálnímu na česky a německy hovořící. V mezi-
válečném období fungovalo v moravském slezském prostředí Vereini-
gung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens „Scholle“,
úzce napojené na brněnský Dům umělců a Moravský umělecký spolek
(Mährischer Kunstverein). Paralelně existovalo také Vereinigung deuts-
cher bildender Künstler Schlesiens se sídlem v Opavě. V dynamicky se
rozvíjející průmyslové Ostravě vznikl roku 1925 umělecký spolek Kun-
string, personálně propojený s Prager Secession, sledující podobné
umělecké ambice. 

Spolkem s nejrozsáhlejší členskou základnou byl Metzner-
bund, který usiloval o sdružení všech německy hovořících výtvarných
umělců v Československu. Proto jeho pobočky vznikaly napříč celou
oblastí tzv. bohatých Sudet. Na Moravu a do Slezska se s výjimkou
Olomouce aktivity Metznerbundu nepodařilo příliš prosadit a těžiště

tak spočívalo zejména v oblasti od Liberce po Cheb. Ze vzdoru ke ko-
lísavé kvalitě výstav Metznerbundu vznikla v Liberci v roce 1922 pro-
gresivní skupina Oktobergruppe, orientovaná v počátcích na expre-
sionismus a později novou věcnost.

Celou německočeskou výtvarnou scénou dvacátých a třicátých
let se prolínají společné charakteristické rysy. Většina autorů sledovaného
okruhu prošla postupně od poválečných expresionismů vývojem smě-
rem k realistické malbě, s níž se setkáváme v různých polohách od pozd-
ních „kokoschkovsky“ laděných expresionismů s uvolněným rukopisem,
přes sociální umění až po různé polohy širokého pojmu nová věcnost,
které v některých případech vyústily do akademické tvorby korespon-
dující s kulturní a uměleckou propagandou hitlerovského Německa.

Výstavu volně doprovází stejnojmenná kniha, jež má ambice
stát se učebnicí věnovanou německy hovořícím výtvarným umělcům 
z Čech, Moravy a Slezska činným v období meziválečného Českoslo-
venska, kteří tvořili nedílnou součást zdejší kulturní scény. Do jejich
životů dramatickým způsobem zasáhly události konce třicátých let,
druhá světová válka a následné události v Československu. Nepříznivé
okolnosti způsobily, že byli násilně vymazáni z obecného podvědomí
a upadli do vesměs úplného zapomenutí. Snahou kolektivu autorů
spojených s projektem Mladí lvi v kleci je pokus o navrácení jejich iden-
tit do kontextu národní paměti a do dějin umění. 

Anna a Ivo Habánovi

Oswald Voh
(1904–1979)
Tři dívky
kolem 1928, olej, plátno
Národní galerie v Praze

Hans Frohne
(1902–1945)
Portrét
1927, olej, plátno
Regionální muzeum 
v Teplicích

Wilhelm 
Srb-Schlossbauer 
(1890–1972)
Schoulená
kolem 1930, bronz
Národní galerie v Praze

Ludwig Püschel 
(1905–1967)
Portrét mladé ženy
(1930), olej, plátno
soukromá sbírka
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v meziválečném 
období

Künstlergruppen 
der deutschsprachigen 
bildenden Künstler 
aus Böhmen, Mähren 
und Schlesien in der 
Zwischenkriegszeit 

Galerie výtvarného 
umění v Chebu
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Junge Löwen im Käfig



Im Herbst 2013 hatten die Besucher der Regionalgalerie in Reichenberg (Oblastní
galerie v Liberci) die Möglichkeit, die Ausstellung Junge Löwen im Käfig zu
sehen, die sich mit der Künstlerszene der deutschsprachigen Künstlerinnen und
Künstler aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien in der Zwischenkriegszeit
befasste. Im Laufe der Vorbereitung der Ausstellung eröffnete sich die Möglich-
keit, eine freie Reprise des Ausstellungsprojektes auch in weiteren historisch
deutschsprachigen Regionen vorzustellen und es entstand der Gedanke, eine
Ausstellung gemeinsam in der Galerie der bildenden Kunst in Eger (GAVU
Cheb) und in den Räumen des Lustschlosses in Schlackenwerth (Ostrov nad
Ohří) zu realisieren. Die Aufteilung der umfangreichen Reichenberger Ausstel-
lung auf zwei Ausstellungsorte ist aus räumlichen Gründen erforderlich. Gleich-
zeitig eröffnete sich dadurch die Möglichkeit, die ursprüngliche Auswahl durch
weitere Werke aus den Beständen der veranstaltenden Institutionen zu erweitern.
Es handelt sich also um freie Reprisen, zugleich ergänzt um weitere Kunstwerke,
die im Anschluss an die Reichenberger Premiere „entdeckt“ wurden.

In der Galerie der bildenden Kunst in Eger finden die Besucher vor
allem die Prager Szene und in Anknüpfung an diese eine freie Rekonstruktion
der Sudetendeutschen Kunstausstellung in Nürnberg 1931; in Schlackenwerth
werden vor allem die einzelnen Regionen und die mit ihnen verbundenen
Künstlergruppen präsentiert. An beiden Orten wird Künstlern Raum gegeben,
die in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts oder kurz nach dem Jahr 1900
geboren wurden, also solchen, die sich im Verlauf der zwanziger Jahre in der
Künstlerszene der Tschechoslowakei durchzusetzen begannen und in bedeu-
tender Weise die Mitgliederbasis und den künstlerischen Ausdruck der behan-
delten Gruppen und Vereine in der Zwischenkriegszeit formten. In der Auswahl
durchdringen sich Qualität mit Quantität und das Bemühen, nach Möglichkeit
alle Regionen zu erfassen, selbst wenn auch diese nicht immer völlig propor-
tional und objektiv vertreten sind. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen
auch äußere Umstände wie die Zugänglichkeit der Materialien und der Stand
der aktuellen Forschung.

Die Prager Szene war im Wesentlichen von dem Geschehen an der Aka-
demie der bildenden Künste beeinflusst und vom Wirken der Professoren Franz
Thiele, Karl Krattner, August Brömse, Heinrich Hönich und Willi Nowak, deren
Ateliers die Mehrzahl der Akteure der Vereinsausstellungen der Zwischenkriegszeit
durchlaufen hatte. Prag als kulturelle Metropole zog natürlicherweise die Talente
aus den Regionen an, es bot Möglichkeiten, die deutschsprachigen Künstlerinnen
und Künstler mit dem Schaffen ihrer tschechischsprachigen Kollegen und auch
ausländischer Künstler zu konfrontieren, die sie in den Räumen des Mánes und
der Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen) kennen lernten. 

Eine der wichtigsten Verkaufsmöglichkeiten waren die regelmäßigen
Ankäufe der deutschen Sektion der Modernen Galerie in Prag. Diese war auf
Malerei und Plastik orientiert, doch kaufte sie in großer Menge auch die preislich
zugänglicheren Arbeiten auf Papier. Der Prozess der „Institutionalisierung“ war
für die jungen Absolventen der Kunsthochschulen häufig der entscheidende Au-
genblick beim Start ihrer Karriere. Nur den Besten und Mutigsten gelang es,
sich als freie Künstler zu etablieren und sich davon zu ernähren, die übrigen
widmeten sich dem Lehrberuf oder einer anderen Profession. 

Eine wichtige Rolle spielten auch die Absatzmöglichkeiten und die
wirtschaftliche Kraft des Prager Milieus, in dem sich eine Reihe bedeutender Mä-
zene und Sammler bewegte. Gelegenheiten zur Präsentation und zum Verkauf
boten auch private Galerien. Die markantesten von ihnen waren die Galerie des
Dr. Hugo Feigl, weiter die Galerie André oder z. B. das Atelier Anne Turnwald. 

Gegen Ende 1920 formierte sich um August Brömse die Gruppe Die
Pilger. Es handelte sich um Künstler der jüngsten gerade beginnenden Gene-
ration, deren Schaffen unter dem Einfluss der Woge des Expressionismus der
Nachkriegszeit stand. In ihrem Schaffen überwogen religiöse und esoterische
Themen, häufig unter dem Einfluss literarischer Vorlagen, Hauptmedium waren
grafische Techniken. Auf thematischem Gebiet begannen jedoch allmählich
auch zivile Themen aufzutreten, die unter dem Einfluss der beginnenden neuen
Sachlichkeit und sozialen Kunst bearbeitet wurden. 

In der Zeit um das Jahr 1925 wirkten die einflussreichsten jungen
deutschsprachigen Künstler in Paris und Berlin. Zum Ende der zwanziger Jahre
kehrten sie nach Prag zurück, wo sich auf Initiative von Maxim Kopf die Gruppe
Junge Kunst formierte. Die achtzehn Akteure dieses Vereins präsentierten sich
der Öffentlichkeit in einer einzigen Ausstellung im Rudolfinum an der Wende
vom Februar zum März 1928. Der Erfolg der Gruppe Junge Kunst mündete in
die Entstehung der Prager Secession, der bedeutendsten künstlerischen Grup-
pierung deutschsprachiger Künstlerinnen und Künstler der Zwischenkriegszeit.
Regelmäßige Vereinsausstellungen der Prager Secession fanden in den Jahren
1929 bis 1937 statt und glänzten durch die zahlreiche Teilnahme einheimischer
und ausländischer Gäste. Nach dem Vorbild der Berliner Secession gelang es
auch in Prag der Künstlerszene, die deutschsprachigen, häufig dem jüdischen
Milieu entstammenden Eliten aus dem kulturellen, akademischen und unter-
nehmerischen Bereich für sich zu interessieren, mit deren Hilfe es gelang, einen
funktionierenden Kunstverein auf hohem internationalen Niveau zu halten.

Die deutschböhmische Kunst spielte sich jedoch außer in Prag über-
wiegend in den Regionen ab. In Mähren und in Schlesien waren Kunstvereine
ursprünglich auf Landesbasis entstanden, gegen Ende der ersten Dekade des
20. Jahrhunderts kam es jedoch zu deren nationaler Teilung in tschechischspra-
chige und deutschsprachige. In der Zwischenkriegszeit wirkte im mährischen
und schlesischen Bereich die Vereinigung deutscher bildender Künstler Mäh-
rens und Schlesiens „Scholle“, die eng mit dem Brünner Haus der Künstler ver-
bunden war, und der Mährische Kunstverein. Parallel dazu existierte auch die
Vereinigung deutscher bildender Künstler Schlesiens mit Sitz in Troppau
(Opava). In der sich dynamisch entwickelnden Industriestadt Ostrau (Ostrava)
entstand im Jahr 1925 der Kunstverein Kunstring, der personell mit der Prager
Secession verknüpft war und ähnlich künstlerische Ambitionen verfolgte. 

Der Verein mit der breitesten Mitgliederbasis war der Metznerbund,
der die Vereinigung sämtlicher deutschsprachiger bildender Künstler in der Tsche-
choslowakei anstrebte. Deshalb entstanden seine Zweigstellen über den gesamten

Bereich des sog. reichen Sudetenlands. Nach Mähren und Schlesien – mit Aus-
nahme von Olmütz (Olomouc) – konnten sich die Aktivitäten des Metznerbundes
nicht allzu sehr durchsetzen, ihren Schwerpunkt hatten sie so vor allem in dem
Bereich von Reichenberg bis Eger. Als Reaktion auf die schwankende Qualität
der Ausstellungen des Metznerbundes entstand in Reichenberg im Jahr 1922 ein
progressive Vereinigung mit dem Namen Oktobergruppe, die sich in ihren An-
fängen am Expressionismus orientierte und später an der Neuen Sachlichkeit.

Durch die gesamte böhmischdeutsche Künstlerszene der zwanziger
und dreißiger Jahre ziehen sich gemeinsame charakteristische Züge. Die Mehr-
zahl der Künstler des hier behandelten Umkreises durchlief nacheinander, von
Varianten des Nachkriegsexpressionismus ausgehend, eine Entwicklung in
Richtung einer realistischen Malerei, wie wir sie in verschiedenen Positionen
von den späten „kokoschkaesk“ gestimmten Expressionismusvarianten mit lok-
kerer Handschrift, über die soziale Kunst bis zu den verschiedenen unter dem
breiten Begriff Neue Sachlichkeit zusammengefassten Positionen, die in einigen
Fällen in ein akademisches Schaffen mündeten, das mit der Kultur- und Kun-
stpropaganda Hitlerdeutschlands korrespondierte.

In lockerem Zusammenhang mit der Ausstellung ist ein gleichnami-
ges Buch entstanden, das den Ehrgeiz hat, zum Standardwerk über die in der
Zwischenkriegstschechoslowakei tätigen deutschsprachigen bildenden Künstler
aus Böhmen, Mähren und Schlesien zu werden, welche einen integrierenden
Bestandteil der hiesigen Kulturszene bildeten. Ihre Lebensläufe wurden auf
dramatische Weise von den Ereignissen am Ende der dreißiger Jahre, dem Zwei-
ten Weltkrieg und den sich anschließenden Ereignissen in der Tschechoslowakei
betroffen. Die nachteiligen Umstände haben bewirkt, dass sie gewaltsam aus
dem allgemeinen Bewusstsein ausradiert wurden und vollkommen dem Verges-
sen anheim fielen. Das Bemühen des mit dem Projekt Junge Löwen im Käfig
verbundenen Autorenkollektivs ist ein Versuch, ihre Identitäten in den Kontext
des nationalen Gedächtnisses und der Kunstgeschichte zurückzubringen. 

Anna Habánová und Ivo Habán

Výstava je doprovázena stejnojmennou
publikací v českém a německém jazyku.
/ Anlässlich der Ausstellung erscheint
eine gleichnamige Publikation in tsche-
chischer und in deutscher Sprache. 

25. června od 13.00 a 26. června od 9.00
proběhne v GAVU Cheb další ročník
odborné konference Mezery v historii,
věnované tvorbě německých a německy
hovořících výtvarníků, kteří působili 
na území Čech, Moravy a Slezska 
do konce druhé světové války. 
/ Am Freitag, 25. Juli 2014 (ab 14 Uhr)
und Samstag, 26. Juli 2014 (ab 9 Uhr)
findet in der Galerie der bildenden
Kunst in Eger (GAVU Cheb) der 
nächste Jahrgang der wissenschaftlichen
Konferenzreihe Lücken in der Ges-
chichte statt. Die Konferenz ist heuer
dem Werk der deutschen und deutsch-
sprachigen Künstler und Architekten
gewidmet, die vor 1945 in Böhmen, 
Mähren und Schlesien tätig waren.

Galerie výtvarného umění v Chebu, 
příspěvková organizace Karlovarského
kraje, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
16, 350 02 Cheb, T: +420 354 422 450,
info@gavu.cz, www.gavu.cz

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie
umění Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Karlovarského kraje,
Zámecký park 226, 363 01 
Ostrov nad Ohří, T: +420 353 842 883,
737 072 522, letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz

Výstavní program GAVU Cheb 
je podpořen z grantového programu 
MK ČR. 

Projekt se koná s podporou 
Nadace Chebský les. 
/ Das Projekt wurde durch 
den Stiftungsfonds Egerer 
Wald gefördert.

V roce 2014 společně vydaly Galerie 
výtvarného umění v Chebu a Galerie
umění Karlovy Vary.
Text Anna a Ivo Habánovi, překlad Walter
Annuss, grafika Belavenir, tisk Dragon
Press, s. r. o., náklad 3000 ks.

Alois Rudolf Watznauer
(1904–1973)
Mladí lvi
1927, olej, plátno
Národní galerie v Praze

Bruno Beran 
(1888–1979)
Tanečnice
kolem 1920, olej, plátno
soukromá sbírka

Amei Hallegger-Bunzl (1906–1995)
Podobizna dámy
konec 20. let 20. století, olej, plátno
Národní galerie v Praze

Maxim Kopf 
(1892–1958)
Tahiťanka
1936, tempera, karton
soukromá sbírka
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Vernisáže / Eröffnungen:
Cheb: 25. 6. 2014, 17.00
Ostrov: 26. 6. 2014, 17.00 

Otevřeno / Geöffnet: 
úterý – neděle
/ Dienstag – Sonntag 
10.00 –17.00

Kurátoři / Kuratoren: 
Anna Habánová, Ivo Habán


