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Pojem secese

Uměleckohistorický pojem secese nezahrnuje jenom ornam entáln ě dekorativní styl typu Art Nouveau ale celé
umělecké hnutí p řelomu 19. a 20. století, kladoucí si za sv ůj cíl vznik nového moderního um ění a kultury. 
Institucionálním nositelem této významné mentální a v ýtvarné zm ěny byly nov ě zakládané spolky mladých um ělců, 
vznikající jako secese z tradi čních nebo oficiálních dosavadních um ěleckých spolk ů a jako protiváha dominantních 
výukových Akademií a odborných škol. Výstavní činnost a další aktivity secesních spolk ů zásadně prom ěnily 
charakter kulturní scény po čátku dvacátého století a vytvo řily p ředpoklady pro nástup dalších, ješt ě radikáln ěji 
orientovaných generací modernistické avantgardy.

Nedílnou sou částí secesního programu byla idea nového moderního s tylu, spojující do jednoho celku výtvarné
umění s architekturou a um ěleckým řemeslem procházejících zásadní reformou, odlu čující je od dosavadního 
historismu. Tím byl položen základní kámen ke všem d alším snahám o vytvo ření moderní kultury.

První vlna

Pro vývoj českého um ění byl zlomovým momentem nástup mladé generace v polo vině osmdesátých let 19. 
století, kdy zejména malí ři houfn ě odcházeli do Mnichova, protože pražská Akademie jim neposkytovala moderní
výuku. V Mnichov ě založili spolek Karel Škréta, po řádající výstavy studentských d ěl a vydávající ru čně rozmnožované
časopisy Paleta a humoristická Špachtle. Spolek vysto upil na obranu Mikoláše Alše, kterého jmenoval čestným 
členem. P ředními osobnostmi tohoto sdružení byli Lud ěk Marold, vynikající kreslí ř scén ze sou časného života, který 
se po návratu do Prahy proslavil obrazem Vaje čný trh ( 1888) a Alfons Mucha. Ti po absolutoriu ry chle zamí řili do 
Paříže, kde nakonec získali uznání a zejména Mucha se  svými plakáty pro here čku Sáru Bernhardtovou (1894 - 1899) 
stal tv ůrcem mezinárodního Art Nouveau. Pa říží také prošli Joža Uprka, oce ňovaný pro sv ůj autentický folklorismus a 
Karel Vít ězslav Mašek (Kn ěžna Libuše, okolo 1893), spojující ohlasy symbolismu  a pařížské "sv ětlé malby" s 
domácím folklorismem. Um ělci této první secesionistické vlny vynikli jako indi viduální osobnosti, oživující domácí
scénu, ale nevytvo řili v Praze kulturní instituci, pot řebnou k ší ření moderního hnutí.



Velké výstavy devadesátých let

Pro národní kulturní prost ředí Prahy v devadesátých letech byly velmi stimulují cí velké výstavy, po řádané v 
areálu nového výstavišt ě v Buben či. V roce 1891 byla zahájena Jubilejní výstava, její ž atrakcí se stal Pr ůmyslový 
palác navržený architektem Bed řichem Munzbergrem v oprošt ěném stylu t.zv. inženýrské architektury. Její sou částí
byla i výstava výtvarného um ění, reprezentující p ředstavitele generace Národního divadla. Jako modern í projev zde 
diváky zaujal rozm ěrný obraz Vražda v dom ě od Jakuba Schikanedera.

V roce 1895 se konala Národopisná výstava českoslovanská, uvedená originálním plakátem od Vojt ěcha 
Hynaise a shromaž ďující ukázky lidového stavitelství, inspirující pak a rchitekta Dušana Jurkovi če k zajímavým 
moderním variacím ( Pustevn ě, 1896-1899, Luhačovice, 1902). Žádané národopisné téma se pak na čas rozší řilo i v 
malbě ( K.V.Mašek) a v socha řství ( Stanislav Sucharda,Ukolébavka, 1892 -1897).

Třetí velká výstava byla v Buben či realizována v roce 1898 jako Výstava architektury  a inženýrství, v souvislosti 
s lavinovit ě narůstajícími nároky na novou výstavbu Prahy za časů její stavební asanace. Polemiky kolem výstavy 
povzbudily v ůli k modernímu projevu. Její atrakcí bylo kruhové pano rama Bitvy u Lipan, které vytvo řil Lud ěk Marold s 
pomocníky v rekordní dob ě jako projev suverenity moderní zrakovosti.

Učitelé

Pro vytvá ření stabiln ějšího kulturního prost ředí byly stále d ůležité výukové instituce. Pražská Akademie 
výtvarných um ění, která byly p ůvodn ě soukromým za řízením, prošla v roce 1887 d ůležitou reformou, kdy byli z Vídn ě

povoláni noví u čitelé, krajiná ř Julius Ma řák a novoromantický symbolista Maxmilián Pirner ( F inis, 1889).To se vzáp ětí
příznivě projevilo návratem české um ělecké mládeže z Mnichova. V roce 1893 k nim p řibyl Vojt ěch Hynais, honosící
se svým renomé tv ůrce opony Národního divadla a znalce sou časného pa řížského um ění, modernizovaného 
pověstnými "zelenými reflexy", vyvolávanými slune čním sv ětlem na t ěle v p řírodě studovaných model ů ( Paridův 
soud, 1892 - 1898 ). V roce 1896 byla Akademie defin itivn ě postátn ěna a přešli na ní dosavadní vlivní u čitelé pražské
Uměleckopr ůmyslové školy František Ženíšek a Josef Václav Myslb ek.  Kone čně v roce 1902 doplnil její u čitelský 
sbor Hanuš Schwaiger, oce ňovaný secesionisty za jeho životní postoje a nekonve nčí náměty ( Krysa ř, od 1879).

Jako konkurent Akademie p říznivě působila v Praze Um ěleckopr ůmyslová škola, založená v roce 1885.Sv ůj 
program našla v rozvoji moderního dekorativismu v o rnamentální kresb ě, dekorativní malb ě a plastice a um ěleckém 
řemesle a expozice jejích ateliér ů dosahovaly úsp ěchů na světových výstavách v Pa říži roku 1900 nebo americkém St. 
Louis v roce 1904.



SVU Manes

Už v roce 1887 si pražští akademici založili podp ůrný studentský spolek, nazvaný po národním klasikov i Josefu 
Mánesovi z obdivu k jeho dílu a tragickému osudu. T eprve v polovin ě devadesátých let ale získal tento spolek v 
souvislosi s p říchodem další um ělecké generace pot řebnou aktivitu. Na podzim roku 1896 za čaly být vydávány Volné
směry, poskytující členům spolku ve řejnou tribunu. V roce 1898 byly uspo řádány první dv ě členské výstavy, ukazující
nové moderní um ění.Jejich plakáty navrhl Arnošt Hofbauer. A od roku  1899, kdy vznikla konfrontace s tehdy 
vzniknuvším, tradicioneln ě zaměřeným spolkem Jednota um ělců výtvarných, sdružujícím generaci u čitelů, se 
rozvinula intenzivní činnost, vrcholící potom i samostanými výstavami zahr aničn ího um ění. V roce 1902 získal SVU 
Manes samostatný výstavní pavilon v Kinského zahrad ě navržený Janem Kot ěrou, v souvislosti s mezinárodn ě

úspěšnou výstavou Augusta Rodina. Následující výstavy Mo derní francouzské um ění v roce 1902, Worpsvédští v 
roce 1903,Edvard Munch v roce 1905, Francouzští impr essionisté v roce 1907, E.A.Bourdelle v roce 1909 a Nezávislí v 
roce 1910 zajistily spolku v ůdčí místo v českých snahách o moderní um ění. Tomu odpovídala i edi ční a výtvarn ě
kritická činnost spolku zejména ve Volných sm ěrech pod jejich vedením F.X.Šaldou v letech 1902 - 1 907.

Krajinomalba

Na prvním výstavách SVU Manes v roce 1898 upoutala pozornost recenzent ů především mladá krajinomalba. 
Ateliérem profesora Ma řáka prošlo na AVU více jak čtyřicet student ů, kteří zejména ve druhé polovin ě 90.let vytvo řili 
pom ěrně kompaktní skupinu nazývanou Ma řákova škola. Jejím prvním reprezentantem se stal Ja n Kaván, malující
zprvu realisticky, ale po seznámení se s dekadentním  básníkem Karlem Hlavá čkem vyznávající poetiku "náladové
krajinomalby" ( Odtékání, 1896). V tom sm ěru ovlivnil Otakara Lebedu, který ješt ě vystup ňoval citovost malby i po 
výtvarné stránce ( Nad Lužnicí, 1899).

Hlavní v ůdčí silou české moderní krajinomalby byl Antonín  Slaví ček. Po období stylové náladové krajinomalby 
( Břízová nálada, 1897) našel Slaví ček při letních  pobytech v Hostišov ě, Kameni čkách,Kraskov ě, Oldřichovci a 
Německé Rybné sv ůj typický projev, kterým založil kánon moderní české krajinomalby ( U nás v Kameni čkách,1904). 
Slavíček vynikl i jako malí ř pražských scenérií v geniálních skicách i velkých pa noramatických obrazech ( Praha od 
Ládví, Praha s Letné,1908).

Slavíčkův lyrický impresionismus byl svou citovostí otev řen expresi a tím zap ůsobil i na malí ře další generace 
jako byl Jind řich Prucha ( Jaro v Železných horách,1914).

Typickým secesním krajiná řem byl Antonín Hude ček, který dovedl spojit poetický obsah s celostním moderním 
pojetím obrazu ( Ve černí ticho, 1900).



Figurální malba

Krajiná ři objevili d ůležité téma figury v krajin ě, které pomohlo i mladým figuralist ům vytvá řet velké programové obrazy, 
jimiž mohli reprezentovat vážnost moderního úsilí.

Maxmilián Švabinský v obraze Splynutí duší (1895 -189 6) vyjád řil toto téma idealisticky a personifikoval pomocí n ěho 
rodnou zemi v Chudém kraji (1900). Švabinský vynikl  jako portrétista ( Podobizna Ely Vejrychové, 1897) .

Vůdčím zjevem moderní malby se stal Jan Preisler, dominu jící triptychem Jaro t řetí členské výstav ě SVU Manes v roce 
1900.Melancholická témata Preislerova mládí vyvrcholi la v sérii obraz ů na téma Černé jezero (1904), v nichž byl dosažen vrchol 
secesionistického modernismu v intuitivní jednot ě hlubokého obsahu se suveréní výtvarnou koncepcí obraz u. V pozd ější tvorb ě
se u Preislera prosadila optimisti čtější vize života, projevující se i zm ěnou barevné škály ( série Koupání, 1912). Nevyhýbal se 
ani malb ě nást ěnných obraz ů, doprovázejících realizace secesní architektury J. Kot ěry nebo O.Polívky.

Této typcké dobové objednávce vyhovoval i Karel Špill ar, dekorující v Praze hotel Central ( 1901) nebo Sm etanovu sí ň
Obecního domu (1911).

Impresionismus p ěstovali ve figurální malb ě Miloš Jiránek ( Sprchy v pražském Sokole, 1903), Lud vík Kuba ( Nemluvn ě, 
1905) a v podobiznách Herbert Masaryk.

Výjime čnou osobností z ůstal svými sociáln ě a existencionáln ě laděnými obrazy Karel Myslbek ( Černý pierot, 1907).

Socha řství

Prvním českým secesním socha řem byl František Bílek, který po památném konfliktu  se stipendijní komisí v roce 1892 
vystup ňoval svou originalitu v d řevořezbě Ukřižovaný (1896-1898).Bílkovy mystické vize vyústily v  projekt Cesta, ze kterého 
realizoval n ěkolik monumentálních soch ( Mojžíš, 1905, Úžas, 190 7). Jeho pozoruhodné pomníkové projekty ( Národní pomn ík, 
1908) však zůstaly vesm ěs nerealizovány.

Ostaní socha ři prošli v ětšinou ateliérem J.V.Myslbeka, ale zejména po pražs ké výstav ě A. Rodina v roce 1902 dali 
přednost jeho modernímu názoru. Josef Ma řatka se stal Rodinovým asistentem v Pa říži a osvojil si zcela jeho zp ůsob kresby i 
modelace ( Opušt ěná Ariadna, 1903). Rodin ův vliv zasáhl i Stanislava Suchardu, u čitele Um ěleckopr ůmyslové školy a 
dlouholetého starostu SVU Mánes, který v Pomníku Fr antiška Palackého (1898 - 1912) spojil národní myšlen ku s expresívní silou 
rodinovské modelace. Ladislav Šaloun, autor mnoha pr ažských dekorativních plastik, neodolal rodinovské i nspiraci p ři 
konečném ztvárn ění Pomníku Jana Husa (1898 - 1915). Bohumil Kafka za svého pa řížského pobytu vytvo řil řadu vynikajících 
plastik symbolistické a impresioni stické orientace (  Somnambula, 1905). Quido Kocian vnesl do tohoto so chařství silný 
psychický náboj osobní dispozice ( Mrtvý Abel, 1901) .

Nejmladší člen této skupiny Jan Štursa za čínal v duchu secesního lyrického pojetí (Melancholic ké děvče, 1906), ale 
postupn ě se orientoval na nové stavebné pojetí plastiky, spojen é s vlivem E.A.Bourdella ( Eva,1908).



Architektura a um ělecké řemeslo

Rozvoj české secesní architektury byl zprvu vyvolán programem  velkoplošné asanace pražského m ěstského jádra, která
prakticky probíhala od roku 1895. Ve vzrušených dis kusích kolem této události se t říbily i nejasné p ředstavy o moderní
architektu ře.

Pro novou zástavbu bylo preferováno novobaroko ( Os vald Polívka,Pražská m ěstská pojiš ťovna, 1899). Secesní styl typu 
Art Nouveau za čal být uplat ňován v ateliérech Um ěleckopr ůmyslové školy, v keramice u Celdy Klou čka, v řezbě u Jana Kastnera,  
v kovu u Emanuela Nováka. Architekt Bed řich Ohmann navrhl v roce 1898 Hotel Central, dokon čený jeho žáky Aloisem Dryákem 
a Bedřichem Bendlmayerem (Hotel Arcivévoda Št ěpán, 1905).

Vůdčí osobností české moderní architektury se stal Jan Kot ěra, působící od roku 1898 na Um ěleckopr ůmyslové škole. Od 
pražského Peterkova domu ( 1899-1900) až po stavbu O kresního domu v Hradci Králové ( 1902 1904) vyznával  organický secesní
styl, který zam ěnil za geometri čtější variantu t.zv. individualistické moderny v komple xu Národního domu v Prost ějově ( 1905 -
1907) a vynikajícího M ěstského muzea v Hradci Králové (1906 - 1912). Kot ěra byl autorem stylových rodinných dom ů

( Suchardova vila, 1904, Vlastní vila,1908 - 1909). O d roku 1910 p ůsobil na pražské AVU a jeho ateliér se stal východis kem řady 
mladších architekt ů, kteří pak dovršili secesní reformu stylovým kubismem.

V prvním desítiletí 20. století se stala secese tém ěř oficiálním stylem nové architektury a dala vzniknout  i novým 
dominantám moderní Prahy  jako bylo Nádraží císa ře Františka Josefa od Josefa Fanty ( 1900 - 1909), n ebo Obecní d ům města 
Prahy od Antonína Balšánka a Osvalda Polívky ( 1903  - 1912),kde byly realizována řada stylových interiér ů, včetně impozantního 
Primátorského salonu od Alfonse Muchy. Secesní dekor ativismus a ornamentalismus ovládl fasády českých ulic a vytvo řil 
originální životní prost ředí jejich obyvatel. Krom ě profesionálních architekt ů a uměleckých řemeslník ů a zde uplatnily i originální
projevy jako Vlastní vila socha ře Františka Bílka (1910 - 1911).

Abstrakce

Secesní hnutí nárokovalo autonomii um ění ve vztahu ke spole čenským normám a to se u jeho nejvýrazn ějších 
představitel ů projevilo sklony k politickému anarchismu a ve snaz e odpoutat um ění od zásad napodobování. Kone čným 
výsledkem byl vznik t.zv. abstraktního um ění.

František Kupka odešel v polovin ě devadesátých let do Pa říže a tam po etap ě veristického symbolismu ( Radosti - Balada, 
1901) nastoupil cestu abstrakce, která ho dovedla až ke Dvoubarevné fuze, kterou se v roce 1912 zapsal do  dějin jako jeden z 
prvních tv ůrců abstraktního um ění. Kupka chápal um ění jako obrazovou analogii kosmických proces ů a pomocí čistých barev 
vyjad řoval estetiku dynamického p řírodního r ůstu. Pozd ěji sv ůj projev ješt ě precizoval geometricky.

O tom, že abstrakce byla logickým d ůsledkem secesního ornamentalismu v kosmologickém po jetí sv ědčí i vývoj Vojt ěcha 
Preissiga, vynikajícího secesního grafika, který po  návratu z USA ve t řicátých letech realizoval pozoruhodnou sérii abstra ktních 
obrazů ( Zrození Zem ě, 1936).
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Luděk Marold : Josef Mánes, 1889, olej na plátně, NG v Praze



Luděk Marold : Vaječný trh v Praze,1888, olej na plátně, NG v Praze



Luděk Marold : U kulečníku, 1889, akvarel na papíru, Sbírky Pražského hradu



Karel Vítězslav Mašek : Jaro ( Píseň ranní), 1888, olej na plátně,Městské muzeum a galerie, 
Vodňany



Karel Vítězslav Mašek : Libuše, okolo 1893, olej na plátně, Musée d´Orsay, Paris



Alfons Mucha : Návrh plakátu Gismonda, 1894, tempera na plátně, NG v Praze



Alfons Mucha : Návrh plakátu, Muchovy výstavy v Brooklynu, 1921, pero a akvarel na papíře, 
soukromá sbírka



Joža Uprka :  Úvodnice z Velké, 1896, olej na plátně, NG v Praze



Bedřich Munzberger : Průmyslový palác, 1891. Praha - Bubeneč



Jakub Schikaneder : Vražda v domě, 1891, olej na plátně, NG v Praze



Vojtěch Hynais : Návrh plakátu Národopisná výstava českoslovanská, 1894, olej na plátně, NG 
v Praze



Stanislav Sucharda : Ukolébavka, 1892 - 1897, bronz, NG v Praze



Dušan Jurkovič : Maměnka , 1896, Pustevně



Dušan Jurkovič : Lázeňský dům, 1902, Luhačovice



Luděk Marold : Plakát Náš dům v asanaci, 1898, barevná litografie, UPM v Praze



Maxmilián Pirner : Finis, 1889, olej na plátně, NG v Praze



Julius Mařák : Odpoledne v lese, po 1885, olej na plátně, soukromá sbírka



Josef Václav Myslbek : Studie k Hudbě, 1892 -1894, bronz, NG v Praze



Hanuš Schwaiger : Krysař, 1879, lakovaný akvarel, Albertina, Wien



Arnošt Hofbauer : Obálka III. ročníku Volných směrů, 1898



Arnošt Hofbauer : Plakát Topičův Salon, I.výstava spolku Manes, 1898, barevná litografie, 
UPM v Praze



Arnošt Hofbauer : Plakát Topičův Salon, II. výstava spolku Manes, 1898, barevná litografie, 
UPM v Praze



Jan Kotěra : Výstavní pavilon SVU Manes, 1902, nezachováno



Vladimír Županský : Plakát Souborná výstava děl sochaře Rodina, 1902, barevná litografie, 
UPM v Praze



Jan Preisler : Plakát  Moderní francouzské umění, 1902, barevná litografie, UPM v Praze



Jan Preisler : Plakát Worpswede, 1903, barevná litografie, UPM v Praze



Jan Kaván : Na vzduchu domova, 1895, olej na plátně, NG v Praze



Jan Kaván : Odtékání, 1896, olej na plátně, NG v Praze



Jan Kaván : Zoufalství, 1898 - 1899, tempera na kartonu, soukromá sbírka



Otakar Lebeda : Z Krkonoš, 1896, olej na kartonu, NG v Praze



Otakar Lebeda : Nad Lužnicí, 1899, olej na kartonu, NG v Praze



Otakar Lebeda : Rozkvetlý keř ( Cesta vesnicí), 1899, syntonos na kartonu, NG v Praze



Antonín Slavíček : Břízová nálada, 1897, olej na plátně, NG v Praze



Antonín Slavíček : Červnový den, 1898, tempera na kartonu, NG v Praze



Antonín Slavíček : Zahradní zeď, 1900, tempera na kartonu, NG v Praze



Antonín Slavíček : Silnice v Kameničkách, 1904 olej na plátně, Západočeská galerie, Plzeň



Antonín Slavíček : Eliščin most, 1906, olej na plátně, NG v Praze



Antonín Slavíček : Žamberecká silnice, 1909, olej na plátně, NG v Praze



Jindřich Prucha : Vnitřek bukového lesa, 1911-1912, olej na plátně, NG v Praze



Antonín Hudeček : Večerní ticho,  1900, olej na plátně, NG v Praze



Antonín Hudeček : Potok, 1898, syntonos na plátně, NG v Praze



Antonín Hudeček : Pohřeb, 1913 -1914, olej na plátně, Moravská galerie v Brně



Maxmilián Švabinský : Splynutí duší, 1896, olej na plátně, NG v Praze



Maxmilián Švabinský : Chudý kraj, 1900, olej na plátně, NG v Praze



Maxmilián Švabinský : Kulatý portrét, 1897, olej na plátně, NG v Praze



Jan Preisler : Jaro, 1900, olej na plátně, Západočeská galerie, Plzeň



Jan Preisler : Obraz z většího cyklu, 1902, olej na plátně, NG v Praze, detail



Jan Preisler : Černé jezero, 1904, olej na plátně, Sbírky Pražského Hradu



Jan Preisler : Jaro, 1906, olej na plátně, NG v Praze



Jan Preisler : Koupání, 1912, olej na plátně, Západočeská galerie, Plzeň



Jan Preisler : Jezdci, 1912 - 1913, olej na plátně, NG v Praze



Karel Špillar : Na výstavě v Paříži, 1906, olej na plátně, NG v Praze



Miloš Jiránek : Sprchy v pražském Sokole, 1903, olej na plátně, NG v Praze



Miloš Jiránek : Bílá studie, 1910, olej na plátně, NG v Praze



Ludvík Kuba : Pivoňky, 1902, olej na plátně, soukromá sbírka



Karel Myslbek : Černý pierot, 1907, olej na plátně, NG v Praze



Karel Myslbek : Neštěstí na stavbě, 1909, olej na plátně, NG v Praze



František Bílek : Ukřižovaný, 1898, dřevo, Chrám sv. Víta, Praha



František Bílek : Mojžíš, 1905, bronz, Pařížská třída, Praha



František Bílek : Úžas, 1907, dřevo, NG v Praze



Josef Mařatka : Opuštěná Ariadna, 1903, bronz, NG v Praze



Josef Mařatka : Antonín Dvořák, 1906, bronz, NG v Praze



Stanislav Sucharda : Vrba, 1897, bronz, NG v Praze



Stanislav Sucharda : Pomník Františka Palackého, 1898 - 1912, kámen a bronz, 
Palackého náměstí, Praha



Ladislav Šaloun : Pomník Jana Husa, 1898 - 1915, kámen a bronz, 
Staroměstské náměstí, Praha



Ladislav Šaloun : Koncentrace, kolem 1905, bronz, NG v Praze



Bohumil Kafka : Somnambula, 1905, bronz, NG v Praze



Bohumil Kafka : Línající velbloud, 1905, bronz, Ng v Praze



Quido Kocian : Mrtvý Abel, 1901, bronz, NG v Praze



Quido Kocian : Nemocná duše, 1903, bronz, Galerie plastik, Hořice



Jan Štursa : Melancholické děvče, 1906, kámen, NG v Praze



Jan Štursa : Eva, 1908, bronz, NG v Praze



Celda Klouček : Talíř, 1895 - 1899, glazovaný šamot, UPM v Praze



Jan Kastner : Rozkládací židle, 1899, dřevo a kov, UPM v Praze



Emanuel Novák : Šatní spona, 1900, kov, UPM v Praze



Bedřich Ohmann : Hotel Central, 1898 - 1901, Hybernská ulice, Praha



Bedřich Bendlmayer : Hotel Arcivévoda Štěpán ( Evropa), 1903 -1905, 
Václavské náměstí, Praha 



Josef Fanta : Nádraží císaře Františka Josefa ( Hlavní nádraží), 1900 - 1909, Praha



Antonín Balšánek a Osvald Polívka : Obecní dům, 1903 - 1912, Praha



Jan Kotěra : Peterkův dům, 1899 - 1900, Václavské náměstí, Praha



Jan Kotěra : Národní dům a divadlo v Prostějově, návrhová kresba, 1905 - 1907, pero a 
akvarel, Archiv Národního technického muzea v Praze



Jan Kotěra : Městské muzeum, 1906 - 1912, Hradec Králové



Jan Kotěra : Vlastní vila, 1908 - 1909, Praha - Vinohrady



František Bílek . Vlastní vila, 1910 - 1911, Praha - Hradčany



František Kupka : Balada - radosti, 1901, olej na dřevě, NG v Praze



František Kupka : Rodinný portrét, 1910, olej na plátně, NG v Praze



František Kupka : Klávesy ( Jezero), 1909, olej na plátně, NG v Praze



František Kupka : Dvoubarevná fuga ( Amorfa), 1912, olej na plátně, NG v Praze



Vojtěch Preissig, Zrození Země, 1936, kombinovaná technika na masonitu, NG v Praze


