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Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II.
z českých soukromých sbírek
Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 12. 11. 2014 do 29. 3. 2015 výstavu Rudolfínští
mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek. Jsou na ní
vystaveny obrazy, sochy a grafiky, které byly kdysi součástí sbírek Rudolfa II.
(1552–1612) na Pražském hradě. Po císařově smrti byly však jeho vzácné poklady
rozptýleny do celého světa a jsou dnes součástí evropských a amerických galerií a muzeí.
Rudolfínská díla, která se v minulosti dostala do soukromých sbírek, se čas od času
objevují na světových aukcích. Tam je často kupují také čeští sběratelé. Jejich zásluhou
se tak vracejí do Čech umělecká díla, která tvořila významnou součást národního
kulturního dědictví a nyní ho opět obohacují. Souborně budou tato díla, zakoupená na
aukcích v posledních patnácti letech, zpřístupněna veřejnosti poprvé. Vystavena jsou díla
Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachena, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka
de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, několik zajímavých
dosud anonymních rudolfínských děl a také soubor grafických listů. Muzeum hlavního
města Prahy doplnilo výstavu o několik exponátů ze svých sbírek.
Slavné sbírky Rudolfa II., jedny z největších, jaké kdy byly shromážděny na jednom místě,
potkal krutý osud. Sotva se císař rozloučil se světem, nastala jejich postupná likvidace.
Podstatnou část odvezl jeho bratr a nástupce Matyáš okamžitě do Vídně, něco zdědili další
císařovi bratři. Také osoby, které měly do hradních prostor přístup, využily příležitost
a neváhaly se tam obohatit. O definitivní konec slavných sbírek se přičinili švédští vojáci, kteří
to, co na Hradě ještě zůstalo, odvezli na přání švédské královny Kristiny do Stockholmu.
V současné době je podstatná část rudolfínských sbírek uložena v Uměleckohistorickém muzeu
ve Vídni. Část je však rozptýlena po galeriích a muzeích celého světa. V České republice začali
soukromí sběratelé v posledních deseti letech nakupovat na evropských aukcích díla
rudolfínských mistrů, a obohacují tak i naše kulturní dědictví. To by mohlo být inspirací pro
další potencionální sběratele. Návštěvníkům muzeí a galerií je tak dána možnost, aby se alespoň
na omezenou dobu potěšili významnými uměleckými díly, která jsou jinak skryta jejich očím.
Vystavena budou díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera
Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, soubor
grafických listů podle jejich předloh a také několik dosud anonymních zajímavých
rudolfínských děl. Muzeum města Prahy doplnilo výstavu o několik exponátů ze svých sbírek.
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Zvláštním bonusem v rámci výstavy je zápůjčka dosud neznámého portrétu Rudolfa II. z doby
před rokem 1585, nedávno zakoupeného do knížecích liechtensteinských sbírek
ve Vídni/Vaduzu.
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