
V rámci výstavního formátu Opus magnum tentokrát 
představujeme hned dvojici obrazů Fritze Pontiniho (1874 
Vídeň – 1912 Vídeň).1 Plátno zobrazující místo nedaleko 
Chebu bylo zapůjčeno z Österreichische Galerie Belvedere ve 
Vídni, která jej zakoupila na výroční výstavě Künstlerhausu 
v roce 1911. Od té doby nebylo nikdy vystaveno, snad kromě 
autorovy posmrtné výstavy právě v Künstlerhausu v roce 
1913. Doplnili jsme ho podobným zimním motivem ze sbírek 
Muzea Cheb, opět nejspíš od Slatinného potoka (německy 
Seebach) a ze stejné doby kolem roku 1910.
K Fritzi Pontinimu jsme se neobrátili náhodou. Již loni jsme 
tohoto pozapomenutého umělce představili v rámci výstavy 
Obrazy Chebu, věnované ikonografii města. Zde byl za-
stoupen grafickými listy ze dvou alb věnovaných Chebsku.2 
V doprovodné monografii jsme v českém prostředí vůbec 
poprvé připomenuli jeho životní osudy. Když jsme letos do 
Österreichische Galerie Belvedere zapůjčili kubistický obraz 
Emila Filly Diváci, využili jsme této příležitosti a v rámci 
reciprocity si vybrali jediný Pontiniho obraz, který se ve 
zdejších sbírkách nachází, shodou okolností s námětem 
z našeho kraje. 
Pontini byl s Vídní spjat větší částí svého života. V rakous-
kých pramenech je uváděna jako místo jeho narození (To-
manův slovník ovšem udává Františkovy Lázně) a nakonec 
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Alois Kalvoda, Zimní břízy, kol. 1910, 45 × 35 cm, 
olej na dřevě, soukromá sbírka

Fritz Pontini, Zimní idyla, nedatováno

Fritz Pontini, Zimní krajina, kol. 1910, 118 × 82,5 cm, olej na plátně, Muzeum Cheb

Fritz Pontini, Večer na Ohři, z alba Z Chebska, před 1909, lept a akvatinta na papíru, 243 × 314 mm 
(344 × 500 mm), Muzeum Cheb

Fritz Pontini, Kus středověku z Chebu, z alba Domy z Chebska, před 1907, lept a akvatinta na papíru, 
363 × 215 mm (465 × 305 mm), Muzeum Cheb 

Hans am Ende, Břízy u kanálu ve vřesovišti, 1896

zde našel i tragickou smrt. Pocházel však ze staré františko-
lázeňské rodiny, která sem přišla už na začátku 19. st. právě 
z Chebu. Jeho dědeček se oženil s dědičkou velkého hotelu 
Zum Erzherzog Stefan (dnes Beseda), který pak převzal 
malířův otec Hans Pontini. Jeho sestra a malířova teta 
Rosa Pontini (1844–1874) byla významnou literátkou, která 
publikovala pod pseudonymem Constanze Monter. Pontini 
ve Vídni vystudoval, zprvu na malířské škole Brechler a poté 
v letech 1893–1902 (jinde se objevuje údaj 1892–1901) na 
vídeňské akademii u malíře Franze Rumplera3 a grafika 
Williama Ungera.4 Ve Vídni se oženil a usadil se zde natr-
valo, každoročně však přijížděl na dlouhé letní pobyty do 
Františkových Lázní. Zároveň hodně cestoval (severní Itálie, 
ostrovy Rujána a Hiddensee v Baltickém moři či jezero Chi-
emsee) a tyto kraje se pak objevují i v jeho díle. Pravidelně 
vystavoval ve Vídni5 a v Praze6, příležitostně i v Mnichově, 
Římě a dalších městech. Slibně se rozvíjející kariéru však 
přervala tragická smrt. 22. června 1912 se Fritz Pontini 
zastřelil ve svém vídeňském ateliéru v reakci na předchozí 
sebevraždu své ženy. Během malířovy krátké nepřítomnos-
ti se střelila revolverem do srdce. Když ji po návratu našel 
mrtvou, obrátil stejnou zbraň proti sobě. Z několika ne 
zcela jasných řádek, které mu zanechala, vyplývá, že trpěla 
vážnou nemocí a nechtěla, aby mu byla na obtíž. Těla byla 
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převezena do Františkových Lázní a pochována na hřbitově 
v Horních Lomanech. Klasicizující náhrobek vytvořil jeho 
přítel sochař Karl Wilfert ml., mj. autor pomníku J. W. Goetha 
ve Františkových Lázních. Když byl hřbitov v roce 1980 zpla-
nýrován, náhrobek se podařilo zachránit a dnes je deponován 
v Muzeu Cheb. 
Dvojici vystavených obrazů spojuje nejen sněhový pokryv sjed-
nocující krajinu, atmosféru a nebe v jednom barevném ladění, 
kdy bílou doplňuje celá škála šedých, hnědých, modravých 
a fialových tónů. Motiv potoka vnáší do obou obrazů idylický 
prvek. Ostatně existuje ještě další obraz ve stejném duchu jako 
ten z chebského muzea, který se přímo jmenuje Zimní idyla.7 
Podle Aloise Johna, který mu v roce 1909 věnoval obsáhlý text 

ve svém časopise Unser Egerland, dokázal Pontini jako první 
vyjádřit charakter a „duši“ Chebska.8 V dobových textech věno-
vaných jeho práci se tehdy oblíbený pojem „nálada“, „Stimmu-
ng“ objevuje častěji. Pontini skutečně patřil k malířům, kteří 
se snažili do krajiny otisknout určité romantické pocity, což se 
výrazněji projevuje v jeho grafice, ať už to jsou jeho evokace 
středověkého Chebu nebo např. lept Židovský hřbitov v Kyn-
šperku (GU Karlovy Vary). Také u vídeňského obrazu je tento 
romantizující a možná až sentimentální charakter odkazující 
hluboko do 19. století přítomen velmi silně už jen volbou ma-
lebného místa ve skalnatém terénu s vesnickou chaloupkou. 
Jak si John dále všímá, v obrazech z Chebska se Pontini ocitá 
v blízkosti umělců z proslulé německé umělecké kolonie 
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Worpswede. Ti jen o něco dříve na konci 80. let 19. st. objevili 
chudou a nenápadnou krajinu vřesovišť za Brémami, která má 
podobný ráz jako okolí Františkových Lázní, s břízkami, rybní-
ky a slatinami. Tu oslavili a také proslavili takovým způsobem, 
jak by si to v případě Chebska a Pontiniho představoval i John, 
to se však přinejmenším kvůli jeho předčasné smrti nepoda-
řilo. Z našeho umění má Pontini nejblíže asi k ranému Kalvo-
dovi, u něhož také najdeme vliv worspwedských a vedle toho 
i tendenci k dekorativnímu komponování obrazového motivu, 
často právě s jeho oblíbenými břízami.
Ale Pontiniho tvorba se neomezovala na krajinářství a odráží 
se v ní hned několik dobových tendencí umění přelomu století. 
Mimo jiné proslul i jako malíř ptáků a právě zde se uplatňuje 
jeho pozdně secesní dekorativismus (viz např. Bažanti z r. 1909 
ze sbírek františkolázeňského muzea). V grafice z cyklu La fe-
mme élegante (1902) zase karikuje mondénní svět velkoměsta. 
V této poloze (a také ve svých realistických městských vedu-
tách) nám obsahově i stylově připomene tvorbu svého českého 
vrstevníka T. F. Šimona (viz např. Šimonovy Stíny Paříže, 
1906), přestože nedosahuje jeho technické ekvilibristiky. Ponti-
ni je zkrátka typickým představitelem středoevropského umění 
přelomu století v souřadnicích mezi Vídní, Prahou a Mnicho-
vem. Proto až překvapí, v jak naprostém zapomnění se tento 
umělec dnes ocitl.9 Dokonce ho pominula i většina dosavadních 

projektů připomínajících české Němce.10 Aniž bychom chtěli 
jeho význam přeceňovat, jeho dílo by mělo být vřazeno na 
odpovídající místo v dějinách umění na našem území. Prvním 
impulsem by mohla být tato malá výstava. 
     Marcel Fišer
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