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Text Eva Pivodová

„Děsivá  
 a poživatelná 
    krása secesní 
 architektury.“ 
(Salvador Dalí)

Eliel Saarinen: Nádraží, 
1910–1914, Helsinki

25

kniha m�síce

Styl, který miloval
ornament

Na tři sta reprodukcí s podrobnými popisky na křídovém papíře, přehledné kalendárium, životopisy 
hlavních představitelů, slovníček pojmů (to vše ve čtyřech jazycích)... Nakladatelství Slovart přináší v edici 
Obrazová encyklopedie umění knihu Secese. Publikaci, jež lahodí očím i mysli, sestavila Angela Sanna.    

Název secese pochází z německého Sezessi-
on – odštěpení. A přesně tak tento výtvarný 
sloh přelomu 19. a 20. století vznikl – odlou-
čením skupinek umělců od hlavního, konzer-
vativního uměleckého proudu v Německu. 
Secese byla posledním uměleckým slohem, 
který prostoupil všechny sféry lidského živo-
ta a plně se projevil v mezinárodním měřítku. 
Ornamenty, zvlněné křivky, přírodní formy, 
organické linie... Prvky přítomné v grafi ce 
stejně jako ve sklářství, v malbě neméně 
než v módním návrhářství. Do architektury 
vstoupily navíc nové, do té doby opomíjené 
materiály – železo, ocel, beton, sklo. 
hector guimard: vstup do metra, ����, pa�íž 
﹙vlevo﹚. antoni gaudí: parc güell, ��$$–���%, 
barcelona ﹙vpravo﹚.

Když se řekne secese, nenapadne nás 
většinou na prvním místě nic jiného než 
Alfons Mucha a jeho plakáty: propraco-
vané, originální, místy až mírně deka-
dentní, jindy zase až zženštile estetické. 
A takové jsou vesměs všechny grafi ky, 
kresby, malby a ilustrace té doby, tím 
jazykem hovoří knihy, cedule a reklamní 
tiskoviny. Podstatnou vlastností seces-
ních artefaktů je stylizace, důraz dávají 
autoři na v jistém ohledu novátorskou, 
přesto však harmonickou barevnost. 
otto friedrich: plakát pro --. výstavu 
víde<ské secese, litografie, ��$� ﹙vlevo﹚. 
jan toorop: litografie, ���? ﹙uprost�ed﹚. 
alfred roller: plakát pro �?. výstavu 
víde<ské secese, litografie, ��$- ﹙vpravo﹚.R
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Ve Francii secesi pojmenovali Art Nou-
veau neboli nové umění. Vysloveně nové 
však nebylo. Jak řekl Alfons Mucha, „Art 
Nouveau je nesmysl, umění nemůže být 
nové, protože je věčné“. Šlo především 
o snahu postavit se stále průmyslověj-
šímu duchu tehdejší civilizace, navrátit 
pozornost výtvarníků k poctivé řemeslné 
práci, dokázat nadchnout, inspirovat, 
potěšit – však také těžiště stylu tkvělo 
v dekoraci a užitém umění. K vyhláše-
ným návrhářům garderoby (samozřejmě 
ve spojení se šperky) se řadili Paul Poiret, 
Mariano Fortuny či René Lalique. 
mariano fortuny: tunika „delfy“, hedvábí 
a sklen[né perly, ��$\ ﹙vlevo﹚. bez uvedení 
autora – taška a rukavice, imitace krokodýlí 
k_že, kolem ��$$ ﹙vpravo﹚.

Právě v secesi vykrystalizovala koncep-
ce designu známá v moderním pojetí 
dneška: umělecké předměty přestaly 
být jen objekty k obdivování, staly se 
součástí každodenního života, este-
tickým, ale funkčním zbožím. Mezi 
dílnami specializovanými na umělecká 
řemesla vynikaly Mackintosh, Hoff man, 
Tiff any, význačnou osobností byl též 
Archibald Knox, obdivovatel keltského 
umění, jehož úsporný funkcionalismus 
čerpal z odkazů japonské tradice. 
josef hoffman: elipsovitý košík na kv[tiny, 
strojov[ perforované mincovní st�íbro, 
kolem ��$? ﹙vlevo﹚. charles rennie 
mackintosh: p�íbor na ryby, post�íb�ený 
nikl, kolem ��$$ ﹙uprost�ed﹚. archi-
bald knox: džbán, st�íbro a chryzopras, 
��$$–��$� ﹙vpravo﹚.

Lehoučké okvětní plátky tulipánů, pes-
trá paví péra, duhová křídla motýlů... 
Skláři období secese zažívali doslova 
„umělecké žně“, protože jim sklo jako 
ústřední tvůrčí médium umožňovalo 
beze zbyteku naplňovat základní motivy 
stylu – metamorfi cké tvary, hry barev, 
přírodní náměty. Vedle Emila Gallého 
byl nejoblíbenějším sklářským tvůrcem 
secese Louis Comfort Tiff any. Právě on 
také začal s výrobou speciálního skla 
foukaného, kterému říkal favrile. 
louis comfort tiffany: panelová mozaika, sklo 
favrile, cca ���$–���� ﹙vlevo﹚. louis majorel-
le: stolní lampa, sklo a bronz, ��$| ﹙upro-
st�ed﹚. louis comfort tiffany: váza, zelené 
sklo favrile s kovovým leskem, ���? ﹙vpravo﹚.

Malíři secese? Mucha, Klimt, Vis-
conti, Beardsley, Hodler, Munch... 
A také Henri de Toulouse-Lautrec: 
ačkoli zařadit ho přímo do středu 
secesních umělců nelze, secesi 
předznamenal a významně ovlivnil. 
„Ornamentálně zjednodušená plocha 
obrazu, dramatičnost výřezů, kon-
trast mezi plnými a prázdnými poli, 
rozkoš z překvapivých siluet, vášeň 
pro pravdivost lidské tváře, fyzio-
gnomie kusů oděvu, postoje a gest – 
charakteristické znaky jeho umělecké 
tvorby – vystihovaly i celé grafi cké 
dílo Art Nouveau.“ 
gustav klimt: pallas athéna, olej na plátn[, 
���� ﹙vlevo﹚. henri de toulouse-lautrec: 
angli}an v moulin rouge ﹙william tom 
warrener﹚, olej na kartonu, ���� ﹙dole﹚.

Nábytek a interiérové návrhářství 
představují jeden z vrcholů secesního 
umění vůbec. A opět nejde o „design 
pro design“, ale o plně využitelné, ele-
gantní prvky. Eugène Gaillard, Louis 
Majorelle či opět náš Mucha (vzpo-
meňme návrh interiéru Primátorského 
salonku v Obecním domě v Praze) 
pracují s asymetrií, ornamentálními 
motivy, ve dřevě, kovu či slonovině 
jejich prací ožívá fl óra i fauna. Náby-
tek, dekor, celý interiér a architektura 
budovy tvoří organický celek.  
alexandre-louis-marie charpentier: 
sk�í< na strunné hudební nástroje 
z mahagonu, ��$� ﹙vlevo﹚. josef frank: 
dvouramenná lampa z mosazi a slonovi-
ny, ���� ﹙vpravo﹚.

Ornamentálně zjednodušená plocha obrazu, dramatičnost      výřezů, kontrast mezi plnými a prázdnými poli...


