
 
Francie byla od poloviny devatenáctého století až do konce třicá-
tých let století dvacátého vyhledávaným cílem českých výtvarných 
umělců. Jezdili tam za známými mistry, přitahovala je kosmopolitní 
atmosféra Paříže i bohaté muzejní sbírky. Čerpali tu inspiraci, po-
znávali nejnovější umělecké směry, snem každého z nich bylo se 
v Paříži prosadit, uspořádat výstavu, získat uznání pařížské kritiky. 
S historickým vývojem se povaha česko-francouzských vztahů mě-
nila; za jejich zlatý věk je považováno období mezi dvěma světovými 
válkami, za jejich dočasný konec pak podpis mnichovské dohody. 
A právě období bezprostředně po ní mapuje výstava Zastihla je noc. 
Čeští umělci ve Francii 1938–1945.1

Podpis mnichovské dohody 29. září 1938 zasadil československo-
-francouzským vztahům těžkou ránu, a to i v oblasti kultury. 
Umělci, kteří udržovali s Francií dlouhodobé přátelské styky, byli 
k této události obzvláště citliví a prožívali ji jako opravdovou zradu. 
Velký milovník Francie Jan Zrzavý, který si tam dokonce koupil 
domek, se například rozhodl, že do Francie již nikdy nepojede. 
A když tam po válce přece jel, psal odtud malířce Věře Jičínské: 
„[…] stále myslím jen na Mnichov, a že by ho udělali zas znova. Asi 
je to moje poslední cesta do Francie, závěrečná konfrontace a vyrov-
nání.“2 Pověstnou, mnohdy až mytizovanou náklonnost k Francii, 
která do Paříže přivedla celou řadu moderních umělců, vystřídal 
hluboký pocit deziluze. Přesto se řada z těch, kteří neskrývali svůj 
antifašistický postoj a po okupaci Československa se ocitli v bezpro-
středním ohrožení, uchýlila právě do Francie. První českoslovenští 

uprchlíci přijeli po podpisu mnichovské dohody v září 1938, hlavní 
exilová vlna následovala po německé okupaci v březnu 1939. 

Nová vlna českých umělců přijela do Paříže ze zcela jiných důvo-
dů než ty předchozí. Změnily se i priority umělců. Pro mnohé, i ty 
dosud apolitické, se tvorba stala prostředkem občanské angažova-
nosti a řada z nich na čas podřídila svůj talent kolektivnímu zájmu. 
Většina z nich se aktivně zapojila do propagačních akcí, majících 
za cíl upozornit na tragický osud jejich země a přispět k jejímu 
osvobození.

Čeští umělci a intelektuálové za tím účelem brzy po svém pří-
jezdu založili Dům československé kultury, kde se scházela kulturní 
elita národa přítomná v tehdejší Paříži. Po vstupu Francie do války 
v září 1939 zde také pod vedením malíře Františka Matouška vznikla 
Skupina československých výtvarných umělců, která si kladla za cíl 
pořádat výstavy a iniciovat publikace a kulturní události, které by 
francouzskému publiku dokázaly, že česká kultura je stále živá.

Tvůrci obou uskupení dali své schopnosti do služeb českosloven-
ského propagačního ústředí, jehož zřízení v Paříži inicioval Hubert 
Ripka. Maxim Kopf byl u něj pro případ války veden jako „malíř 
krajin, osobností, plakátů a dekoratér“;3 Antonín Pelc jako „malíř 
plakátů, kreslíř, dekoratér a pro typografickou úpravu knih, letáků, 
novin a časopisů“.4 Adolfa Hoffmeistera služba vedla v evidenci jako 
spisovatele, redaktora reportáží, vícejazyčného řečníka, kreslíře pla-
kátů a karikatur.5 Jako umělečtí poradci při tomto oddělení působili 
také Hugo Haas, Rudolf Firkušný a Bohuslav Martinů. 

I      Antonín Pelc
Kohoutí zápasy / Cockfight, 1941–1945
olejová tempera, papír/ oil tempera on paper, 55 × 99,5 cm
GAVU Cheb / Gallery of Fine Arts in Cheb 

II     Alén Diviš
Pod střechami Paříže / Under the Roofs of Paris, 1942
olej, plátno / oil on canvas, 65 × 85 cm
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague

III    Alén Diviš
Smrtka v Paříži / Banshee in Paris, 40. léta / 1940s
tuš, běloba, papír / ink, white-lead on paper, 64,5 × 49,5 cm
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague

IV   Fedor Löwenstein 
Pád / Fall, 1938
olej, plátno / oil on canvas, 132 × 198 cm
Galerie Sapet, Francie / Sapet Gallery, France 

V    Tita (Edita Hirschová)
Stavitelé ruin / Ruin Builders, 1941
tuš, papír / ink on paper, 40 × 32,5 cm
soukromá sbírka, Francie / private collection, France

Dům československé kultury ovšem neměl dlouhého trvání. 
Jeho obyvatelé – z výtvarníků to byli Adolf Hoffmeister, Antonín 
Pelc a Maxim Kopf – byli spolu s Alénem Divišem, který je šel právě 
navštívit, 18. září 1939 kvůli podezření z komunistické činnosti a ze 
špionáže zatčeni a na šest měsíců uvězněni v pařížském vězení La 
Santé. Po propuštění byli internováni v několika sběrných táborech, 
než se jim podařilo Francii opustit a odplout do Maroka.

Skupina československých výtvarných umělců iniciovala vydání 
grafického alba Za Československo, pocta mučednické zemi, v němž 
obsazené zemi vyjádřili podporu významní výtvarníci různých ná-
rodností přítomní v Paříži v době tzv. podivné války. Výtěžek z pro-
deje alba měl být určen na podporu nemajetných umělců-uprchlíků 
a na evakuaci českých dětí z francouzské metropole. Většina nákla-
du však byla zničena při bombardování Paříže.

V roce 1939 byla ve Francii založena Československá armáda. 
Řada umělců do ní dobrovolně vstoupila (např. Zdeněk Přibyl 
a František Matoušek) a po jejím rozpuštění se zapojila do odbojo-
vého hnutí, jemuž dala k dispozici svůj výtvarný talent (např. sochař 
Jan Vlach vyřezával razítka odbojových organizací). V okupované 
Paříži se zatím utvořila ilegální surrealistická skupina, mezi jejímiž 
členy byla i česká malířka židovského původu Edita Hirschová. 
Svědectví o jejím pozoruhodném talentu se nám dochovalo bohužel 
pouze z několika málo zachovaných děl; většina z nich byla zničena 
po jejím zatčení v červnu 1942, po němž následovala deportace do 
Osvětimi, odkud se Tita (tak podepisovala svá díla) již nevrátila.

Josef Šíma byl v září 1939 mobilizován jako francouzský občan 
a musel nastoupit do francouzské armády. Již koncem roku 1939 
byl však demobilizován a vrátil se do Treignacu ve střední Francii, 
kam se dočasně evakuovala jeho rodina. Zdejší krajina jej pozna-
menala a promítla se do několika děl, která Šíma za války vytvořil. 
Říčka Vézère protékající Treignacem se objevuje na obraze Zoufalství 
Orfeovo. Krajina z Corrèze je i na obraze Lidé Deukalionovi. Obě 
díla Šíma dokončil až poté, co se s rodinou v létě 1940 přesunul do 
Nice, kde prožil zbytek války a kde se jako spojka zapojil do místního 
odboje.

Do střední Francie, do městečka Mirmande, se z Paříže uchýlil 
Fédor Löwenstein, patřící k okruhu výtvarníků kolem Salonu nadne-
závislých. Prožil zde část války ve společnosti malířů blízkých André 
Lhotovi, jehož žáci se sem pravidelně sjížděli na letní pobyty. V roce 
1940 odeslal část svých děl za účelem výstavy do New Yorku, netu-
šil však, že obrazy byly zabaveny gestapem a území Francie nikdy 
neopustily. V roce 1943 se Löwenstein ze zdravotních důvodů vrátil 
do Paříže. Diagnózu jeho choroby se bohužel nepodařilo stanovit 
a v roce 1946 v jižní Francii zemřel. Zabavené obrazy se po válce 
dostaly do sbírek Centre Georges Pompidou a jejich identita byla 
odhalena teprve nedávno.

Po obsazení Belgie a před postupující německou armádou opustil 
v květnu 1940 Paříž i Rudolf Kundera. Během dramatické cesty, kdy 
o vlásek unikl bombardování v Nantes i v Bordeaux, skicoval lidi na 
útěku. Dostal se do Marseille, kde byl hostem komtesy Lili Pastréové 

IV

III

I

na jejím zámku v Montredonu, kam se ukryla i řada významných 
hudebníků, které zde Kundera portrétoval.

Během osvobozování Marseille Kundera nakreslil řadu histo-
ricky zajímavých portrétů afrických vojáků koloniálních jednotek 
z bývalé francouzské severní Afriky, kteří se pod velením generála 
Montsaberta bojů účastnili. Vzniklý konvolut kreseb pak věnoval 
městskému archivu v Marseilli, kde se nachází doposud. 

Osudy českých umělců, kteří odešli do Francie ve většině pří-
padů po obsazení Československa, byly velice různorodé a pozoru-
hodné. Cílem výstavy je na základě uměleckých děl a dokumentů 
vytvořit co možná nejucelenější mozaiku poskládanou z často 
velmi spletitých osudů výtvarníků, kteří prošli za války Francií. Byla 
jich celá řada, výstava se však věnuje především těm, kteří byli 
nějakým způsobem, ať už dobrovolně či nikoliv, přímo účastni na 
tehdejším dění.

Anna Pravdová

Poznámky

1      Výstava navazuje na stejnojmennou publikaci vydanou nakladatelstvím 
Opus a Národní galerií v Praze v roce 2009.

2     Dopis Jana Zrzavého Věře Jičínské, psaný v Camaretu 22. 7. 1947, cituje 
Barbora Zlámalová in: Jan Zrzavý a Věra Jičínská: zpráva o přátelství, 
Umění XLIX, 2001, č. 3–4, s. 321–333.

3     Zpráva o činnosti ústředí informační služby v Paříži a Londýně v letech 
1939–1940, ze dne 23. 12. 1953, I. zvláštní odbor ministerstva vnitra, 
Archiv bezpečnostních složek, sv. 10094/012, s. 135.

4     Ibidem, s. 158.
5     Ibidem, s. 127.

II

Galerie výtvarného umění v Chebu
02/04 —14/06 2015 
Vernisáž 1. dubna, 17.00

Caught by the night 
Czech artists in France
1938—1945

Čeští umělci ve Francii
1938—1945

Zastihla

noc.
jeZrZaVý

dIVIš

LöwensteIn

Matoušek

kundera

tIta kars

HoFFMeIster

MartInů kapráLoVá

peLC

šÍMa

V



VI   František Matoušek
Válka / War, 1943
olej, plátno / oil on canvas, 175 × 145 cm
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague 

VII  Josef Šíma
Zoufalství Orfeovo / The Despair of Orpheus, 1942
olej, plátno / oil on canvas, 82 × 65 cm 
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague

VIII  Adolf Hoffmeister
ilustrace ke knize Turistou proti své vůli – tábor v Damigny 
/ illustration for the book The Unwilling Tourist – a camp 
in Damigny, 1941
tuš, karton/ ink on cardboard, 16,5 × 24,2 cm
Ne boltai! Collection, Praha 

IX   Pablo Picasso
list z alba Pour la Tchécoslovaquie, Hommage à un pays 
martyr / print from the portfolio Pour la Tchécoslovaquie, 
Hommage à un pays martyr, 1939
linoryt / linocut, 32,5 × 24,9 cm
Památník národního písemnictví / Museum of Czech
Literature in Prague

Caught by the night
Czech artists in France 1938–1945

Main Gallery, 2 April — 14 June 2015 
Opening: 1 April, 5 p.m.
22 April guided tour of the exhibition with the curator 
Curator: Anna Pravdová
Graphic layout: Adéla Svobodová
Architect: Tomáš Svoboda
Opening hours: Tue—Sun, 10 a.m.—5 p.m.

The exhibition is held under the auspices of the ambassador of 
France in the Czech Republic, H. E. Jean-Pierre Asvazadourian. 
The exhibition is organised together with the Moravian Gallery 
in Brno and the National Gallery in Prague.

Concurrent exhibitions
→  F. X. naske, Football Match between england and slavia 
in prague, 1905; J. koudelka, at the Football Match, 1907 
Opus magnum, 2 April — 21 June 2015 
→  ondřej Basjuk, Hole in the air
Side Gallery, 19 March — 3 May 2015 
→  Jiří Franta, david Böhm
Side Gallery, 7 May — 21 June 2015 
→  Informel and Beyond
Depository Exhibition, 21 January — 24 April 2015
→  Václav špála
Depository Exhibition, 28 April — 6 September 2015

Zastihla je noc.
Čeští umělci ve Francii 1938—1945

Velká galerie, 2. dubna — 14. června 2015  
Vernisáž 1. dubna, 17.00
22. dubna komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy 
Kurátorka: Anna Pravdová
Výstavní grafika: Adéla Svobodová
Architekt: Tomáš Svoboda
Otevírací doba: út—ne, 10.00—17.00

Nad výstavou převzal záštitu velvyslanec Francie v České 
republice J. E. p. Jean-Pierre Asvazadourian. 
Výstava je uspořádána ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně 
a Národní galerií v Praze.

souběžné výstavy 
→  F. X. naske, Fotbalové utkání angličanů se slávií 
v praze, 1905; J. koudelka, na kopané, 1907 
Opus magnum, 2. 4. — 21. 6. 2015 
→ ondřej Basjuk, díra ve vzduchu 
Malá galerie, 19. 3. — 3. 5. 2015 
→ Jiří Franta, david Böhm
Malá galerie, 7. 5. — 21. 6. 2015 
→  Informel a jeho přesahy
Výstava z depozitáře, 21. 1. — 24. 4. 2015
→  Václav špála
Výstava z depozitáře, 28. 4. — 6. 9. 2015
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From the mid-19th century to the end of the 1930s, France was 
the most attractive destination for Czech fine artists. They went 
to see the renowned masters, they were attracted to the cos-
mopolitan atmosphere of Paris and its rich museum collections. 
They were inspired there, learned about the newest art trends, 
each one dreaming about succeeding as an artist in Paris, putting 
up an exhibition, getting recognition from the Parisian critics. 
The character of the Czech-French relationship transformed over 
time, the period between the two world wars is considered the 
golden age of this conjunction and the signing of the Munich 
Agreement as its temporary end. It is this very period just after 
Munich which is presented in the exhibition Caught by the night. 
Czech artists in France 1938–1945.1 

The signing of the Munich Agreement on 29 September 1938 
struck a blow to Czech-French relations, in the field of culture 
as well. Artists who had been on friendly terms with France for 
a long time were exceptionally sensitive to this event and experi-
enced it as a real betrayal. Jan Zrzavý, for example, a great fan of 
France, who had even bought a little house there, decided that 
he would never go to France again. And when, nevertheless, he 
went there after the war, he wrote to Věra Jičínská: “[...] I keep 
thinking about Munich and that they would do it again. This is 
perhaps my last journey to France, the final confrontation and 
acceptance.”2 The legendary, and often over-mythologised affec-
tion for France, which drew a number of modern artists to Paris, 

was replaced by a deep sensation of disillusion. Nevertheless, 
those who refused to hide their anti-fascist beliefs and found 
themselves in immediate jeopardy after the occupation of 
Czechoslovakia sought refuge in France. The first Czechoslovak 
refugees arrived after the signing of the Munich Agreement in 
September 1938, followed by the main wave of exiles after the 
German occupation in March 1939.

The new wave of Czech artists came to Paris for entirely dif-
ferent reasons than the first one. The priorities of the artists had 
changed. For many, including those who had been apolitical, their 
creativity became tied to their sense of civic duty and a number 
of artists subdued their talent to the interests of the collective for 
some time. Most of these artists were actively involved in promo-
tional events focused on the tragic fate of their land and contrib-
uting to the liberation.

For this purpose and soon after their arrival Czech artists and 
intellectuals founded the House of Czechoslovak Culture where 
the national cultural elite present in Paris at the time could 
gather. After France entered the war in September 1939, a Group 
of Czechoslovak Fine Artists came into being too, under the guid-
ance of the painter František Matoušek, focused on organising 
exhibitions and producing publications and cultural events which 
would show the French public that Czech culture was still alive. 

Artists from both groups donated their talents in service of the 
Czechoslovak Promotional Centre, which was established in Paris 

under the initiative of Hubert Ripka. In case of war, Maxim Kopf 
was recognised there as a “landscape painter, portraitist, poster 
painter and decorator”,2 Antonín Pelc as a “poster painter, car-
toonist, decorator and graphic artist of books, flyers, newspapers 
and magazines”.4 Adolf Hoffmeister was recognized in the service 
records as a writer, coverage editor, linguist, poster draughts-
man and cartoonist.5 Hugo Haas, Rudolf Firkušný and Bohuslav 
Martinů worked for this department as art advisers.

However, the House of Czechoslovak Culture did not last very 
long. On 18 September 1939 its members – Adolf Hoffmeister, 
Antonín Pelc and Maxim Kopf as the fine artists – together with 
Alén Diviš who had just been visiting, were arrested on suspicion 
of communist activity and espionage and imprisoned for six 
months in the Paris prison La Santé. Upon release they were 
interned in several holding camps before they succeeded in 
leaving France and sailing to Morocco.

The Group of Czechoslovak Fine Artists initiated the 
publication of an album of prints For Czechoslovakia, a Tribute to 
the Country of Martyrs in which important fine artists of various 
nations present in Paris at the time of the so-called “strange 
war” expressed their support for the occupied country. The 
returns from the sales was meant to support dispossessed artists, 
refugees, and the evacuation of Czech children from the French 
capital. Most of the print run, however, was destroyed during the 
bombing of Paris. 

In 1939 a branch of the Czechoslovak army was founded in 
France. A number of artists volunteered for service (e.g. Zdeněk 
Přikryl and František Matoušek) and after the army was dissolved, 
they were involved in the resistance movement, to which they 
also donated their artistic talents (e.g. the sculptor Jan Vlach 
carved stamps for resistance organisations). Meanwhile in occu-
pied Paris an illegal Surrealist group was created, including the 
Czech Jewish painter Edita Hirschová. Unfortunately, the testi-
mony of her remarkable talent has only been preserved in a few 
existing works as most of her paintings were destroyed after her 
arrest in June 1942, followed by deportation to Auschwitz, from 
where Tita (as she signed her works) never returned.

As a French citizen, Josef Šíma was called up and had to enlist 
in the French army. As early as late 1939 he was demobilised 
and returned to Treignac in central France where his family 
had relocated. The local landscape left its mark on him and is 
reflected in several works that Šíma created during the war. The 
creek Vézère running through Treignac appears in the painting 
The Despair of Orpheus. The Corrèze landscape can be seen in the 
painting People of Deucalion. Šíma finished both paintings after 
he transferred with the family to Nice in summer 1940, where he 
remained for the duration of the war and where he was involved 
in the local resistance as a messenger.

Fédor Löwenstein, a member of the circle of artists around 
the Salon des Surindépendants, found a refuge in the little city 
of Mirmande in central France. He lived there during part of the 

war, in the company of painters close to André Lhote, whose 
disciples regularly travelled there for summer classes. In 1940 
Löwenstein sent some works for an exhibition in New York but 
was unaware that the paintings were seized by the Gestapo and 
never left France. In 1943 Löwenstein returned to Paris due to ill 
health. Unfortunately, he was unable to find a proper diagnosis 
and Löwenstein died in southern France in 1946. The confiscated 
works entered the collections of the Centre Georges Pompidou 
after the war and have only recently been identified.

After the occupation of Belgium another painter, Rudolf 
Kundera, left Paris in May 1940 to flee from the advancing 
German army. During his dramatic journey, on which he narrowly 
escaped bombings in Nantes and Bordeaux, he made sketches 
of people on the run. He made it to Marseille where he became 
a guest of Countess Lili Pastré at her chateau in Montredon. 
Kundera made portraits of a number of important musicians who 
also found refuge there.

During the liberation of Marseille Kundera drew many histor-
ically interesting portraits of African soldiers from colonial units 
from the former French North Africa, who participated in battles 
under the leadership of General Montsabert. He then donated 
the portfolio of drawings to the city archive in Marseille where it 
remains on deposit to this day. 

In most cases, the fates of the Czech artists who went to 
France after the occupation of Czechoslovakia, were diverse and 
remarkable. Based on art works and personal documents, the 

aim of this exhibition is to create the most complete picture 
possible of the often intriguing stories of the artists who exper-
ienced France during the war. There were numbers of artists but 
the exhibition focuses mainly on those who were in one way or 
another, voluntarily or not, participating in the course of events 
of the time.

Anna Pravdová

Notes

1     The exhibition is based on the eponymous book, published by 
the publishing house Opus and National Gallery in Prague in 2009.

2     Letter of Jan Zrzavý to Věra Jičínská, written in Camaret on 22 July 1947,  
quoted by Barbora Zlámalová in: Jan Zrzavý a Věra Jičínská: zpráva 
o přátelství, Umění XLIX, 2001, no. 3–4, pp. 321–333.

3     Report on the activity of the Information Service headquarters in Paris 
and London in the years 1939–1940, dated 23 December 1953, 1st special 
department of the Ministry of the Interior, Security Services Archive, 
 vol. 10094/012, p. 135. 

4     Ibidem, s. 158.

5     Ibidem, s. 127.


