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na sebe nenechalo dlouho čekat. 20 Autor článku ze Světozoru dále 
otevřeně komentoval zapovězení umělecky podané skutečnosti 
zobrazující sociální problémy. „Co tedy propaguje Třetí říše jakožto umění, 
odpovídající ideám národního socialismu? Cituji Hitlera: ,Umění musí být 
zvěstovatelkou vznešeného a krásného a tím i nositelkou přirozeného 
a zdravého.‘ [...] je v zájmu fašistického režimu, aby bylo umění použito 
k tomu, aby lidem poskytovalo ukonejšení a uklidnění o jejich existenci, 
kdežto druhá možnost uměleckého ovlivnění – poskytnouti lidem hlubší 
pohled života – má býti pokud možná potlačena.“ Podle Hitlera se 
umělci měli inspirovat antickým kánonem. Umění mělo sloužit státu, aby 
povzneslo německé sebevědomí oslavou politického rozkvětu národa.

V případě architektury byl Hitler ve svých požadavcích ještě 
konkrétnější, vzorem se stal monumentální klasicismus. 21 Tomuto 
požadavku padlo za oběť mnoho moderních budov, které buď ustoupily 
velikášským plánům Třetí říše, nebo musely být upraveny, pokud 
neodpovídaly nově nastolené estetice státní moci. Situaci komentoval 
opět autor článku Světozoru. „V případu Bauhausu v Desavě sahaly 
požadavky národních socialistů rovněž až k úplnému zboření. Věc 
však byla nakonec vyřešena kompromisem: budově byla nasazena 
lomená střecha, a dnes v ní je ubytována vůdcovská škola SA. Názor, 
panující nyní v Německu, že plochá střecha je projevem jižního nebo 
semitského vlivu, je jedním z nesčetných svědectví toho, že i v oblasti 

Důležitou roli v nacistické propagandě měla hudba. Ceněn pro 
„rasovou čistotu“ byl nejen Richard Wagner, ale i Johann Sebastian Bach. 
Jejich skladby, „strohé, až do nitra disciplinované a veskrze německé“, 
doprovázely oficiální festivaly po celém Německu. 13 Hráli je na svých 
shromážděních Hitlerjugend, i rozhlasová vysílání. 14 Richard Wagner 
však byl na rozdíl od Bacha antisemita, který ve svém článku v časopise 
Neue Zeitschrift für Musik označil Židy za neschopné čehokoli a za 
kulturního nepřítele, který rozkládá německou kulturu tak, že brzy 
nebude nikdo rozumět ani svému dílu. 15 Kritizoval domnělou židovskou 
dominanci v kultuře i mimoevropské motivy v moderním umění. Adolf 
Hitler s jeho názory souzněl a přejal od něj myšlenku, že v časech 
těžké materiální nouze by se člověk neměl vzdát kulturní činnosti. 16 
Antisemitské pamflety psalo mnoho hudebních odborníků a jejich nátlak 
se projevil v omezování autorů židovského původu, byť do té doby 
v Německu populárních. Například část díla Felixe Mendelssohna musela 
být „arizována“ čili přepsána Carlem Orffem, protože díky oblíbenosti 
Mendelssohnových skladeb nebylo možné autora zcela jednoduše 
zakázat. 

Bauhaus příkladem zvrhlosti
V letech 1892 až 1893 byla vydána dvousvazková kniha 

Die Entartung [Zvrhlost / Degenerace] od židovského lékaře Maxe 
Nordaua. 17 Snažil se v ní na tisíci stranách nevědeckým způsobem 
dokázat, že moderní umělecké směry jsou důsledkem psychopatické 
degenerace autorů i obdivovatelů jejich děl. Vzhledem k Nordauově 
původu zůstala zdánlivě veřejně nepovšimnuta. V roce 1928 byla 
vydána publikace Kunst und Rasse [Umění a rasa] od Paula Schultze-
Naumburga, 18 v níž podobně dogmatickým způsobem porovnával 
fotografie nemocných a postižených lidí s moderními obrazy a akty. 
Tento způsob tvářící se jako odborná lékařská metoda byl v následujících 
letech významně uplatňován k faktickému odsouzení „zvrhlého“ umění. 

V roce 1935 jednu z takových „posměšných montáží z děl 
nejvýznačnějších předhitlerovských umělců“ otiskl český časopis Světozor 
v článku o výtvarném umění Třetí říše. 19 „Na prokázání zvrácenosti 
a ohyzdnosti moderního malířství nejsou národně socialističtí kritikové 
příliš vybíraví v prostředcích,“ komentoval autor koláž z výřezů aktů 
moderních maleb, již převzal z časopisu Volk und Rasse. V polovině 
třicátých let bylo v Československu stále možné politické zásahy do 
kultury a umění v Německu otevřeně kritizovat. Stát se ale v obavách 
o vlastní bezpečí začínal podobným projevům výrazněji bránit. Ostatně 
cenzurou procházela řada časopisů již dříve. Rušení redakcí, jejichž 
seznamy schválila sama kancelář prezidenta republiky Edvarda Beneše,  

Pohled do výstavy Zvrhlé umění, 1937, Mnichov 
Česká tisková kancelář / ullstein bild, Praha 

Katalog k výstavě Zvrhlé umění, 1937
Soukromá sbírka, Praha 

Iwao Yamawaki, Útok na Bauhaus, 1932
Yamawaki Iwao & Michiko Archives, Tokyo
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Jak bylo v úvodu naznačeno, kritická rešerše archiválií 
týkajících se Hannese Beckmanna vyřadila takové dokumenty, z nichž 
bylo jasné, že se jedná pouze o jmennou podobnost. Vzpomínky 
MUDr. Jindřicha Beckmanna, který nebyl v žádném vztahu s umělcem, 
byly však z pohledu současníka na tehdejší dění v republice natolik 

ilustrativní, že bylo částečně možné se na ně odkázat. Dochovala se totiž 
jeho zpráva o situaci v Československu po obsazení říšskoněmeckými 
vojsky. Jindřich Beckmann ji napsal po svém ilegálním útěku do Ženevy 
v květnu 1942 a byla adresována exilovému Ministerstvu zahraničních 
věcí v Londýně. 65 Přibližuje období za říšského protektora Konstantina 
von Neuratha a zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Hned 
v počátcích protektorátu Čechy a Morava bylo zavřeno nebo popraveno 
mnoho elitních osob z řad akademiků, politiků, studentů i běžných 
občanů. Byly zavedeny potravinové a oděvní lístky, které jen vedly 
k černému obchodu a dalším popravám za něj. Germanizace se mimo 

jiné projevila v poněmčení nápisů obchodů, do velké míry se dotkla 
také činnosti divadel. Zatčen byl režisér Emil František Burian 66 a řada 
dalších činitelů české kultury. Významné nakladatelství Melantrich 
bylo korumpováno. Po druhé heydrichiádě byl popraven jeho důležitý 
akcionář a ostatní si pak prodejem svých akcií zachraňovali životy. 

Majetek nakladatelství byl zcela převeden na německou říši a dále bylo 
přesně řízeno, co zde bude vydáváno. Cenzura prostupovala veškerým 
kulturním životem. Majetek České obce sokolské nebo legionářů byl 
konfiskován, vysoké školy a různé spolky byly uzavřeny. S nástupem 
Reinhardta Heidricha a posléze znovu po atentátu na něj bylo zavedeno 
stanné právo. Prohlídky bytů a konfiskace majetku, které byly zprvu 
prováděny jen u židovského obyvatelstva, se rozšířily na „zámožné 
české árijce“. Protižidovské zákony se začaly nově vztahovat na 
takzvané „poloárijce“. Lidé, jejichž manželství bylo podle rasistických 
teorií chápáno jako smíšené, museli podstupovat ekonomické i sociální 

k budoucímu kroku politiky Třetí říše. Vítá je dav obyvatel z pohraničí 
s květy a nacistickými vlajkami. Slova zlatým písmem: „WIR DANKEN 
UNSERM FÜHRER“ [Děkujeme našemu Vůdci] propagační pohlednici 
zakončují. Charakterizují prvotní nadšení z invazí do Rakouska 
a Československa, které se obešly bez krvavého zásahu. Zdálo se, že 

Hitler dodrží své slovo a pozvedne nový německý národ, aniž by ho 
zavedl do válečného konfliktu.

Ještě před okupací celého Československa v březnu 1939 
pronášel ministerský předseda Rudolf Beran 59 projevy navazující na 
Programové prohlášení vlády. Hovořil v nich „o našem ponížení na 
konferenci čtyř velmocí v Mnichově. [...] Přinesli jsme oběť míru, jaká 
nebyla až dosud v dějinách od jiných národů požadována.“ 60 Povzbuzoval 
k upřednostnění vlastních zájmů po té, co západní země selhaly ve 
vztahu k Československu podpisem mnichovského diktátu. Vybízel 
k přehodnocení „přátelského poměru k největšímu sousedu“ – Německu. 
Upozorňoval na nutnost postarat se především o statisíce uprchlíků, 
kteří museli odejít ze svých domovů z okupovaných příhraničních oblastí 
Sudet. 61 Uprchlíci z pohraničí hledali podporu a ubytování u pomocných 
organizací, které se v předcházejících letech obdobně staraly o emigranty 
unikající před nacismem z Německa nebo Rakouska. Setrvání německy 
hovořících uprchlíků v Československu přestávalo být podporováno 
obyvatelstvem i vládou. „Jsme nuceni otevřeně prohlásiti, že tyto živly 
v zásadě nemohou očekávati, že by mohly trvale zakotviti v našem životě. 

Zúžení životního prostoru nás nutí, abychom je otevřeně upozornili, 
že musí hledati trvalý svůj pobyt ve státech s větší hospodářskou 
kapacitou,“ 62 pokračoval Beranův projev. Byl to sice v jeho prohlášení, 
kterým se snažil zachovat zdání dosavadního demokratického postoje 
republiky, zvláštní rozpor, ale potvrzuje, že se začaly ve společnosti opět 
ozývat protiněmecké nálady. A nejenom to: „Každý stát a především 
stát malý musí pečovat o rozvoj umění a rozmach věd. [...] Nechceme 
a nebudeme omezovat svobodu uměleckého projevu a vědeckého badání, 
pokud má skutečně tvůrčí sílu, pramenící z národní tradice a domácí 
půdy, a usiluje odpovědně přispět k národnímu rozvoji. [...] Stát má právo, 
ba víc, má povinnost upravovati poměry v tisku, v rozhlase a ve filmu 
s hlediska vyšší své potřeby a zavésti v nich řád přísné mravní, věcné, 
politické i kulturní odpovědnosti.“ 63 Beranova slova svědčí o zoufalých 
snahách uchovat autonomii druhé republiky, ale jak je rozeznatelné 
z druhé části citátu, o demokratické principy již nešlo. Ostatně k cenzuře 
uměleckého projevu, sledování antinacisticky smýšlejících autorů nebo 
k rušení vydavatelské činnosti docházelo již v druhé polovině třicátých 
let. 64 Mnichovský pakt byl rovněž výsledkem politiky appeasementu 
československé vlády. Vrcholil přizpůsobováním se politické orientaci 

Německa a osamostatněním Slovenského státu po dohodě Jozefa Tisa 
s Adolfem Hitlerem. V zájmu „zajistit evropský mír“, tehdy prezident Emil 
Hácha podepsal 15. března 1939 protokol o odevzdání Československa 
vůdci Německé říše. Tragédie započatá Mnichovem byla dovršena 
vytvořením protektorátu Čechy a Morava. Československo ztratilo svou 
územní suverenitu. Demokratická vláda a svoboda byly potlačeny. 

John Heartfield, Válka. Sudetští Němci, vás to postihne nejdříve!
Volks-Illustrierte-Zeitung, 14. 9. 1938, č. 37, s. 37 

Odsun Němců z Prahy – čekání na odjezd, květen 1945
Česká tisková kancelář, Praha

Autorská fotografie Beckmannovy koláže Udavač (Hitler a motýlek), upravená ořezem, kolem 1945, Praha
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 



DESAVA

„Máme takovou radost, že se v tom ‚hnědém chaosu‘ ještě něco z Bauhausu zachránilo, i když většina Mistrů dnes žije roztroušená po celém 
světě, ale žijí a bezstarostně tvoří navzdory všem velkým potížím.“

Hannes Beckmann
Z dopisu Vasiliji Kandinskému, Praha, 14. 10. 1934

„Zlé časy. Když si někdy vzpomenu na dobu před válkou, tak se mi zdá neskutečná, a myslím si, že jsem ji viděl jen ve snu. Jeden se posadil do 
libovolného vlaku, ten zapískal, a člověku byly všechny dveře otevřené.“ 

Vasilij Kandinskij, 
Z dopisu Hannesi Beckmannovi, Paříž, 25. 1. 1939
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ÚCTA K fORMĚ 
HANNES BECKMANN A BAUHAUS

Dvacetiletý amatérský jevištní výtvarník Hannes Beckmann 
začal studovat na Bauhausu v Desavě v roce 1929. Bauhaus je dnes 
světoznámý pojem, při němž si mnozí vybaví obrazy nekompromisní 
moderny a především jednoduché, čistě minimalistické stavby 
a designové produkty. Vedle toho pak jména slavných pedagogů, 

architektů a výtvarníků jako byli Walter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Johannes Itten, 
nebo Lyonel Feininger a v neposlední řadě tři místa, v nichž Bauhaus 
působil – Výmar, Desava a Berlín. Světový věhlas Bauhausu a jeho 
globální dosah tedy nevznikl v žádné metropoli, stál zdánlivě stranou 
od uměleckých center. Nicméně první zmíněné město, durynský 
Výmar, mělo snahou Harryho Grafa Kesslera ambice, být významným 
střediskem německého kulturního života. Zde byla v roce 1919 škola 
založena německým architektem Walterem Gropiem, který měl v úmyslu 
navrátit do umění ruční řemeslnou práci úzkým sepětím teorie a praxe. 
Po druhé se zformovala roku 1925 v Desavě, když byla z Výmaru 
vypuzena pravicovými konzervativci. Právě v Desavě vyvstaly rozhodující 
a dodnes přetrvávající impulsy pro kulturu. Bauhaus se stal těžištěm 
mezinárodního modernismu. 

Na škole se střetávaly různé světonázory. Vzniklé napětí 
podmiňovalo neobyčejný tvůrčí potenciál, zároveň však také konflikty. 
Odráželo se v nich nepochybně i ekonomické, sociální a politické dění 
v Německu. Po Walterovi Gropiovi tak nastoupili další dva ředitelé. První 
z nich, švýcarský architekt Hannes Meyer, se musel od dubna 1928 
potýkat se špatnou finanční situací školy, která spěla k omezení rozsahu, 
nebo také až zrušení dílenských prací. O nové produkty Bauhausu, 
i přes velké úsilí instituce, nebyl žádný zájem. Tisk a některé části SPD 
(Sociálnědemokratické strany Německa) začaly školu kritizovat a nepřízeň 
narůstala i ze strany obyvatel. Přibývaly také interní problémy. Pod 
vedením Hannese Meyera se proto dílenská práce zproduktivnila. Výuka, 
experimenty i výroba začaly respektovat skutečný trh. Bauhaus měl více 
než kdy dříve vycházet ze spojení dílenských prací, volného umění a vědy. 
Do učebních plánů byly zahrnuty doposud chybějící inženýrské vědy 
a „semináře volné sochařské a malířské tvorby“, 1 kam později patřily 
takzvané „malířské třídy“ Paula Klea a Vasilije Kandinského.

Postupné radikalizování a politizování Meyerových názorů 
na důležitost umění ve společnosti vedly k polarizování umění a vědy, 
upřednostňování architektury tendovalo k odstranění jiných uměleckých 
forem. Především však sílící levicová orientace Bauhausu se stala pro 
městskou radu Desavy nepřijatelnou. Proto rozhodla, že dosavadní 
ředitel bude zbaven funkce. Stalo se tak za podpory Vasilije Kandinského 
a Josefa Alberse. 

Poté, co Hannes Meyer politicky upadl v nemilost, byl Bauhaus 
oficiálně uzavřen. Výuku znovu zahájil až na podzimní semestr roku 1930, 
kdy se vedení ujal uznávaný německý architekt Ludwig Mies van der 
Rohe. Bauhaus se měl dále soustředit výlučně na výuku. Politické aktivity 
byly přerušeny. Co Bauhausu zůstalo, bylo jméno a budova. Vše ostatní 
jako program, obsah výuky, struktura i rozpočty, se se souhlasem města 
změnilo. Studenti a ti, kteří se projevovali jako političtí „radikálové“, 
byli ze studia vyloučeni. Vyhrocená situace v politice, hospodářství a ve 
společnosti nebyla nijak příznivá. Mies van der Rohe se víc než na sociální 
účinnost, orientoval na nejvyšší možnou konstruktivní a estetickou 
kvalitu. Bauhaus se nyní stal technickou vysokou školou architektury 
s podřízenými odděleními umění a dílen. Ale ani takto změněn se 
nedočkal u nacionalistů žádné přízně. Sílící strana NSDAP pojala boj 
proti Bauhausu jako jeden z důležitých bodů svého programu, a nakonec 
dosáhla uzavření této instituce. Studentské protesty předložené tisku 
a říšskému prezidentovi byly marné. Posledního zářijového dne roku 
1932 Bauhaus Desavu opustil. Nastala poslední, jen velmi krátká 
berlínská epizoda, ukončená 11. 4. 1933, když z popudu státního 
zastupitelství Desavy provedla razii školy německá státní policie, což 
vyústilo v takzvané seberozpuštění Bauhausu. 2 Jak bude dále objasněno, 
změny na Bauhausu se dotýkaly i Hannese Beckmanna.

Hannes Beckmann, začátek třicátých let
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Čtyři fáze analytické kresby. Výstavba obrazu pomocí linií a určení ohniska kompozice. 
Kurz analytické kresby zátiší podle Vasilije Kandinského, 1929
Bauhaus-Archiv, Berlín 
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Bez názvu (Černobílý), 1930
Cathy Beckman, Texas 

Přípravný kurz 
Hannes Beckmann nastoupil na Bauhausu v Desavě do letního 

semestru 1929. 3 Na radu svého kolegy Jeana Leppiena se ubytoval ve 
Fichtenbreite, kolonii v západní části města, nedaleko Bauhausu. Od 
března do října 1929 navštěvoval základní výuku. Zahrnovala tehdy 
dílenské kurzy Josefa Alberse, přednášky o uměleckých formách Vasilije 
Kandinského, volnou výtvarnou tvorbu vedenou Paulem Kleem, kurzy 
písma a reklamy Joosta Schmidta a malbu aktů Oskara Schlemmera. Toto 
základní umělecké vzdělání bylo ještě doplněno o předměty jako chemie, 
matematika a geometrie. 4 

Bauhaus neměl jednotný, koherentní a pevně stanovený 
pedagogický systém. Vzdělávací koncepty se v jednotlivých obdobích 
lišily mimo jiné v souvislosti s přístupem profesorů. Společná však byla 
dualita teoretické a praktické výuky. Vycházela z obecné programatiky 
škol, jakož i z nových reforem ve výuce výtvarné výchovy a celkového 
vzdělávání. Podle těchto principů se výuka Bauhausu rozdělovala na 
„vorlehre“ [prvovýuku] (někdy také jako „vorkurs“ [přípravný kurz], 
„vorunterricht“ [před-výuka] nebo „grundlehre“ [základní výuka]), 
„hauptlehre“ [hlavní výuku] a „baulehre“ [stavební výuku].

Počátek studia (jeden až dva semestry) zahrnoval úvodní 
přípravný kurz a teorii formy (o tvarech a barvách). Vedle všeobecného 
úvodu, orientace ve výtvarném umění nebo základů tvorby, byli studenti 
vedeni k vlastnímu úsudku. Na základě praktických zkušeností měli 
prokázat své výtvarné schopnosti. Cílem této elementární výuky bylo 
jednak oprostit se od akademických představ o umění a tvorbě, a na 
straně druhé, studentům zprostředkovat „nadindividuální jazyk tvoření“, 
který byl základem sebeuvědomění a vzájemného porozumění. 5

Studenty Bauhausu však trvale formovala nejen výuka, 
ale i místní společenství, často to aspoň zdůrazňovali ve svých 
vzpomínkách. 6 Kromě lekcí Vasilije Kandinského, Paula Klea, nebo 
některých neuměleckých předmětů, mnoho studentů považovalo za 
nejvlivnější odkaz školy přípravný kurz Josefa Alberse. „Vorkurs“ vedl od 
roku 1928 a ovlivnil jím, vedle své vlastní umělecké tvorby, také Hannese 
Beckmanna. Koncept Albersovy výuky lze nejlépe vysledovat nejen 
ze vzpomínkových textů absolventů, ale i z fotografií a mimoškolních 
prací. Beckmannova originální díla z tohoto kurzu však nalezena nebyla. 
Albersův pedagogický přístup zohledňoval základní tvůrčí schopnost 
člověka a stejně jako celá škola kladl důraz na výchovu „kreativních lidí“. 7 
„Něco zkoušet, je víc než studovat“, zněl jeden z Albersových výroků, 
který poukazuje na jeho rozdílný postoj vůči tradiční výuce. 8 

Albersova metoda sebeobjevování vlastního tvůrčího 
potenciálu se stala pro Bauhaus zásadní. Byla založena na poznávání 
dvou blízkých oblastí, hmoty a materiálu. Na praktických cvičeních byl 
zkoumán vnější vzhled dané suroviny. To spočívalo v práci s „volnými 
možnostmi tvorby“ buď „bez prostředků“ nebo s „omezeným kontaktem 
s materiálem“. Podstatný byl „stávající povrch látek a jejich vzájemný 
vztah podle podobnosti nebo kontrastu [...]“. 9 Cílem těchto cvičení 
bylo, aby si studenti vyvinuli cit pro materiál. Touto, Albersem nazvanou 
„induktivní“ metodou, studenti získávali elementární zkušenosti a učili se 
kolektivně hodnotit výsledky své práce. Zdůvodňovali volbu materiálu, 
pracovní postup a formu, a především pak poměr „vynaloženého 
úsilí a dosaženého účinku“, jakožto výslednou hodnotu práce. Rozsah 
prací, vzniklých při těchto cvičeních se zdá být velmi široký. V rámci 
Albersova přípravného kurzu se cvičení s hmotou soustředila na vnější 
vzhled suroviny, zatímco cvičení s materiálem byla naopak zaměřena na 
zkoumání „vnitřní energie dané látky“. 10 Analyzována byla například její 
stabilita, pevnost nebo nosnost. Cvičení studentům bezpochyby sloužila 
jako příprava a uvedení do dílenské výuky, ale také jako orientace v rámci 
aktuálních ekonomických podmínek.

O Albersově metodickém přístupu Hannes Beckmann názorně 
pojednal v textu o svých raných letech na škole v kompilátu Bauhaus 
und Bauhäusler. 11 Je z ní patrné, jak přínosná pro něj byla cvičení typu 
„otevření vlastních očí“, a nakolik ovlivnila jeho budoucí uměleckou 
tvorbu, zejména právě uvědomováním si souvislostí a vnímáním 
vizuálních vjemů. Mimořádný význam přípravnému kurzu Beckmann 
přikládal také v eseji pro Bush Reisinger Museum z roku 1971: „Přípravný 
kurz nám odkryl úplně nový svět vidění a myšlení. Brzy jsme se však 
naučili užívat kreativním způsobem i běžné myšlení. Přípravný kurz byl 
určitý způsob skupinové terapie. Tím, že jsme si navzájem zhodnocovali 
řešení určité problematiky u každého z nás, jsme se rychle naučili najít 
vždy to nejelegantnější východisko. Také jsme se učili sebekritice, která 
byla považována za důležitější než kritika. Není divu, že tento způsob 
‚brainwashing‘ [kontroly mysli], kterému jsme byli v přípravném kurzu 
vystaveni, nám ve výsledku zbystřil myšlení.“ 12

Dílna nástěnné malby
Po absolvování přípravného kurzu a případném přijetí na 

Bauhaus následovala výuka v jedné z uměleckořemeslných dílen. Hannes 
Beckmann zimní semestr 1929 z přípravného kurzu opakoval. Během 
letního semestru roku 1930 navštěvoval, již jako hospitant, třídy volné 
malby a podal žádost o přijetí do jedné z dílen Bauhausu, aby mohl 
ve studiu pokračovat. Výuka „čistě“ uměleckého studia byla totiž na 
Bauhausu stanovena tak, že po „zprostředkování základních pojmů 
z výtvarné tvorby“ v přípravném kurzu, studenti museli absolvovat ještě 
dva semestry „praktické práce v jedné z dílen“. Teprve potom mohli být 
připuštěni do některé ze tříd volných uměleckých technik. Beckmann 
byl přijat do rozšířené dílny oddělení nástěnného malířství. Již po měsíci 
nastoupil do třetího semestru. Opakováním základního kurzu totiž 
jeden semestr ztratil a zdá se, že financování studia pro něho bylo stále 
obtížnější. 13

V rámci restrukturalizace byly v té době pracovní prostory 
ateliéru nástěnné malby spolu s kovoobráběcí a truhlářskou dílnou 
integrovány do takzvané vývojové dílny. Studenti se v oboru nástěnného 
malířství teoreticky i prakticky vzdělávali. Učili se malířské styly 
a techniky, nebo také osvědčené způsoby nanášení omítky na stěnu. 
Práce Hannese Beckmanna, vytvářené nejprve u Hinnerka Schepera 
a poté od léta 1929 u Alfreda Arndta nejsou známy. Pravděpodobně se 
jednalo o náčrty a realizace určitých částí interiérů veřejných budov nebo 
zpracování různých variant a možností nátěrů zdí. Mohl se také zúčastnit 
snad nejúspěšnějšího produktu Bauhausu, jímž se staly tapety, na jejichž 
výrobu byla vyhlášena speciální soutěž mezi studenty. 

Během letního semestru 1930, kdy Ludwig Mies van der 
Rohe nastoupil na ředitelské místo Hannese Meyera, Beckmann 
zřejmě absolvoval semestr externě. Zda tomu tak skutečně bylo, 
a kde Beckmann tento čas strávil, dnes už zjistit nelze. Z dochovaných 
dokumentů je možné vyvodit, že až do dalšího letního semestru 1931 
byl ze studia uvolněn. Oficiálně tedy tři semestry studia vynechal. 
Kromě krátkého uzavření institutu z důvodu změny ředitele, nejspíš tato 
pauza souvisela s jeho finanční nouzí, která mu nedovolovala pravidelně 
platit školné. V lednu 1931 totiž podal žádost o prodloužení volna, kde 
uvedl, že pokud mu nebude vyhověno, bude nucen Bauhaus opustit. 14 
Jeho žádost byla nakonec schválena. V čase jeho absence se studenti 
v oddělení nástěnné malby zabývali v podstatě jen drobnými výmalbami 
a pracemi v rámci údržby a přestavby budov Bauhausu. 

Beckmann, stejně jako většina jeho spolužáků mimo tyto 
dílenské práce, neustále a zřejmě utajeně maloval. V té době bylo totiž 
na Bauhausu malování odsuzováno, protože byly, jak napsal absolvent 
Bauhausu Max Bill, podporovány „praktické výsledky a sociální 
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Bez názvu, kolem 1930
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Tečkovaný, 1930 
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 
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Muž a květina, 1930
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Princezna, 1931 
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 
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fotografické „hříčky“
Hannese Beckmanna uchvacovala jistá scéničnost 

a dramatizace linií i ve fotografiích. Lze to opětovně přikládat jeho 
zkušenostem z Bauhausu, tentokrát zejména zdejšímu výraznému 
pedagogickému působení Oskara Schlemmera, který ve dvacátých letech 
navrhl mnoho divadelních scén a pracoval s fotografií, komponovanou 
jako divadelní nebo cirkusové prostředí. Beckmann po odchodu 
z Bauhausu pokračoval v návnaznosti na znalost Schlemmerova díla 
a vytvářel ve svých fotografických snímcích napětí rytmickými tvary 
postavenými do protikladného vztahu k aktivnímu pohybu živých bytostí. 
Takový typ inscenace je patrný na fotografii, uveřejněné k Beckmannově 
studii o umělecké fotografii, 94 publikované roku 1935 opět jedním 
z pražských německých uměleckých žurnálů Adolfa Donatha,95 
v Die Internationale Kunstwelt (viz Autorské teoretické texty, I-2). 
Doprovodná fotografie Umělci obručí (kat. děl 148) zabírá akrobaty 

balancující na vysokých cirkusových kolech a házející obručemi. Vlastně 
jde o obvyklou cirkusovou scénu, postrádající napětí z nebezpečného. 
Beckmann však na fotografii zachytil více než běžné varietní vystoupení. 
Je zaujat geometrickými bílými kruhy, létajícími v různé výšce na 
černém pozadí v konfrontaci s vertikálními liniemi, tvořenými dlouhou 
sedlovkou cirkusových kol. Z postav akrobatů se staly divadelní loutky, 
strnulé v zastaveném pohybu, natahující se po nedosažitelném kruhu, 
dokonalém tvaru, symbolizujícím vyváženost a stabilitu. Kruh hraje 
zásadní roli také v Gestalt psychologii Rudolfa Arnheima. Upozorňuje 
na jeho význam při definování vidění a chápání světa u dětí a jeho 
ztvárňování v dětských kresbách. Také další Beckmannova fotografie, 
označovaná jako Na visutém laně (kat. děl 149) by sice podle neurčité 
datace mohla vzniknout již na Bauhausu, ale podobná tematika, 
kompoziční uvažování, a navíc experimentální postup s expozicí 
vytvářející novou hloubku obrazu, řadí fotografii spíše k pozdější 

Bez názvu (Zebra), 1929–1931 
Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne – Centre de création industrielle, Paříž tvorbě. Znovu se zde setkáváme s protichůdností linií v síťoví, tyčích 

provazochodců nebo žebříku, dále motivem kruhů v kole, jedoucím na 
visutém laně i s loutkovitostí postav umocněnou podhledem. Jemné 
lineární vyvažování, konfrontované často oblými formami, nebo 
konfrontací předmětného s živými objekty nacházíme již na raných, snad 
bauhauských fotografiích, ať jde o kompozice s brýlemi (kat. děl 72, 73), 
vržené stíny na schodišti (kat. děl 74) nebo černobílé pruhy zebry (kat. 
děl 75). 

Jak tyto snímky naznačují, významný vliv na Beckmannovu 
práci měl opět i Josef Albers. Nejen na Bauhausu se zabýval povahou 
tvarů a jejich vnímáním. Jsou dochovány kresby, podobné iluzivním 
„vázám“ dánského psychologa a fenomenologa Edgara Rubina, 
který členil percepční pole na figuru a pozadí, a jehož terminologie 
měla vliv na tvarovou psychologii. Albers se intenzivně zabýval 
způsoby, jakými vnímáme barvy oproštěné od fyzické reality. Podle 
Hannese Beckmanna byly teorie o tvarech na Bauhausu diskutovány 
ještě dávno před přednáškami odborných pedagogů tak, že byly 

víceméně řešeny na úrovni pocitů. Pedagogové výtvarných oborů 
o svých závěrech s tvarovými psychology později často diskutovali. 
Albers vzpomínal, že potvrdili jeho názor, že v raném dětství jasněji 
přecházíme z trojrozměrného do dvojrozměrného prostoru. Podle 
Beckmanna: „Tvaroví psychologové nakonec roky zkoumali, jak vnímáme 
a interpretujeme formu a barvu v mysli.“ 96 

Josef Albers v díle Bei Haus 2 z let 1928 až 1929 vytvořil 
kompozici montáží dvou fotografií se stromy a jejich stíny. Jeden vzor 
pracuje s vertikalitou kmenů stromů a druhý s horizontálními liniemi 
vržených stínů. Jejich vzájemné vztahy jsou nerozlišitelné, zprvu je 
můžeme vnímat jako přirozený jev v reálném světě. Ovšem existence 
dvou fotografií nás vede k vnímání tohoto jevu v jeho abstraktní podobě. 
Celek vytváří strukturu čistých čar a tvarů. V jiném Albersově díle jsou 
mrakodrapy na pískovaném skle naznačeny horizontálami, a přesto 
díky jejich blízkosti a opakování vnímáme nejprve vertikalitu tvarů, a až 
teprve potom si uvědomujeme, že výškové „stavby“ jsou vybudovány 
z horizontálních forem. Takové tvarové systémy byly představeny v práci 

Fotografická hříčka (Skleněné prasátko), 1935
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 
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Nosní kost. Součást lidské lebky byla viditelnou inspirací formální podoby 
malby. Změna názvu na Organismus může potvrzovat Beckmannův trvalý 
zájem o tvarovou psychologii. 

Spojení s Goldsteinovou knihou signalizují i jiná Beckmannova 
díla nazvaná v jistých obdobích jako Aufbau, což chápejme jako stavbu 
nebo strukturu. V jednom z nich, dnes ztracené Kompozici (kat. děl 119), 
lze rozlišit některé podobnosti s Organismem, především ve vnitřní 
tvarové souvztažnosti, zatímco jiná existující verze Aufbau [Struktura] 
(kat. děl 109) spíše reflektuje Goldsteinovu myšlenku o přizpůsobení 
organismu vnějšímu prostředí. Jednotlivé tvary jsou na této malbě ostře 
technicistně geometrizovány a převládající černo-červená barevnost 
s občasným žlutým tónem může mít v době rostoucího nacionalismu 
symbolický význam. Červená je barvou krve, agrese, pohybu, černá 

temnoty až smrti. Žlutá, kterou byli za války označeni Židé, znamenala 
v křesťanské tradici odpadlictví. Druhý název tohoto díla, Utopie, 
snad v roce 1937 přímo souvisí s prostředím destrukce tradičních 
společenských řádů. 

Obdobně formulovanou kompozicí, ale s přehlednější sestavou, 
je nezvěstné dílo Majestátní (kat. děl 86). Převažující geometrickou 
formou je kruh a z něho odvozené organicky proměnlivé segmenty. 
Surrealisticky situované konfigurace pomyslně řešící kolísavý pohyb 
Beckmann používal v té době často. Ještě výrazněji vyznívají v obrazech 
Tanečnice (kat. děl 110) nebo Balance (kat. děl 104), kde jsou formy opět 
geometrizovány. Zdá se, že Beckmann v tomto období hledal osobní 
způsob výtvarné řeči. Na druhou stranu každé z jeho děl hovoří také 
jazykem tvarové psychologie. Sám tvrdil, že nejdůležitější je autorovo 

Bez názvu (Surrealistická kresba), kolem 1935
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

sdělení, které, aby mohlo být pozorovatelem vnímáno a podnítilo jeho 
duši, musí být vyjádřeno vhodně zvolenou formální metodou. „Toto 
duševní podnícení je duchovní nezbytností, bez které by byla jakákoliv 
vyšší forma života nemyslitelná.“ Beckmann si uvědomoval, že podnětný 
aspekt nebo intenzita prožívání jsou individuální. V textu napsaném za 
účelem lepšího pochopení moderního, zejména abstraktního umění, 
dokonce píše, „V principu je zcela nedůležité, do které skupiny ismů 
malíře zařadíme, označení za ismus přece jen příliš často slouží k tomu, 
aby se některý umělecký směr po provedené klasifikaci odsunul stranou. 
Zdá se pak, že je takzvaně zažehnán a už nemůže být dále nebezpečný.“ 
Podstatný nebyl způsob, jakým umělec dosáhne „popření předmětného“, 
ale samo dosažení „absolutního malířství“. 50 

Stylová jednota tvorby byla pro Beckmanna druhořadá. Své 
myšlence dostál v různě používaných tendencích, jak je možné sledovat 
například na jeho zacházení se surrealismem. V Praze vytvořil několik 

dnes známých, k surrealismu přímo odkazujících kreseb (kat. děl 77, 78, 
82 a 83). Pokud je dáme do souvislosti s další kresbou Psychologická 
krajina (kat. děl 79) a s Beckmannovými názory, jak je známe z jeho 
textů i korespondence, byl Beckmannovi blízký především optimistický 
surrealismus Paula Klea, Hanse Arpa nebo Joana Miróa, kteří „dokázali 

z té veškeré hrůzy najít cestu zpět k lidskosti.“ 51 Beckmann v době 
vytvoření těchto kreseb chápal význam zejména francouzského 
a českého surrealismu jako útěk do „superreality“ vypovídající 
o lidské sebedestruktivitě. V jeho úsilí zaujímal takovýto surrealismus 
antagonistický postoj vůči abstraktnímu malířství. Umělecké dílo mělo 
být podle Beckmanna výtvorem intuice i rozumu, zatímco u surrealistů 
měla převažovat vždy jen jedna složka.

Vztah k surrealismu
Beckmann v kresbě Psychologická krajina s lehkou hravostí 

polemizuje s ikonickou osobností surrealismu, psychoanalytikem 
Sigmundem Freudem. Atributy ženského pohlaví na ní připomínají 
dvě cesty jarní krajinou. První cesta vychází z „výkladu snů“ a volných 
asociací podle Freudova teoretického systému, kde „nevědomí“ pudově 
cílí k Oidipovi, muži hledícímu dalekohledem na „Analiesu“, ženu na 

protějším kopci. Druhá cesta vede právě k této ženské postavě, latentní 
„analýze“ a ke „splnění přání“. Z těchto zákonitostí podprahového 
psychického života člověka sugestivní kresba čerpá. Mezi kopci je zasazen 
strom nazvaný „6APPEALBAUM“, ve smyslu německého „Sex-Appeal“, 
sexuální přitažlivost. Přípis „FREUDEUCHDESLEBENS!“ na straně Oidipa 

Před městem, kolem 1946
David Hall Fine Art LLC, Wellesley
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Vyjádření C. Jindřicha Brichty o protinacistickém smýšlení Hannese 
Beckmanna, květen 1945, Praha 
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Prozatimní potvrzení totožnosti Hannese Beckmanna k vydání 
nového občanského průkazu, vydáno 22. 5. 1945 v Praze
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Potvrzení ministerstva vnitra, že Hannes Beckmann může být považován 
za československého státního občana, vydáno 12. 6. 1945 v Praze
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Potvrzení Zpravodajského oddělení Československého národního výboru, že Hannes 
Beckmann je československým státním občanem, vydáno 16. 5. 1945 v Praze
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Udavač (Hitler a motýlek), 1945
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 
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Autorská fotografie nenalezeného díla Starobylá hradní věž, 1945
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Autorská fotografie nenalezeného díla Praha, 1946
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 
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Scénář krátkého filmu Grafologie – tajná věda?, manuskript německé verze, kolem 1947, Praha 
Následuje přepis původní české verze scénáře, obrazy 20 až 24, s. 7–8, kolem 1947, Praha
David Hall Fine Art LLC, Wellesley



NEW YORK

„Myslím si, že deformace, pokřivení lidské tváře a těla, vede ke grotesce. Člověk a jeho bytí je formováno zlými silami, které vyvíjejí 
deformitu, výsledkem grotesknosti je stálá deprese a pesimismus. Dokonce, i když je člověk někdy blízko toho stát se pesimistou po všech těch 
strašných zkušenostech posledních let, nesmí si dovolit ztratit odvahu. Pesimismus je nepraktická filosofie, myslím, že to není cesta, kterou by 
Američané směřovali.“

Hannes Beckmann
Z dopisu Hille Rebay, Praha, 10. 6. 1947

 „Váš katalog je, navzdory svému drobnému rozměru, ohromný a maximálně přesvědčivý. Jsem si jistý, že tak kvalitní práce nebude 
opomenuta.“

Josef Albers
Z dopisu Hannesi Beckmannovi, Orange, CT, 18. 11. 1975
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že komunismus je jen další utopií omezující svobodné uvažování 
a individualitu jedince. Proudění nových emigrantů čekajících na 
hranicích, aby zemi opustili, na sebe nenechalo dlouho čekat. Radikálním 
změnám v Československu odpovídala také ideologizace stanov Svazu. 
V umění začal být prosazován socialistický realismus. Zavazující legitimaci 
Svazu, kterou často jen formálně převzalo mnoho umělců z S.V.U. 
Mánes, si Hannes Beckmann nikdy nevyzvedl. Po dvouletém úředním 
martyriu a za pomoci Hilly Rebay se Beckmannovým podařilo přesídlit do 
Spojených států amerických. 

Na jaře obdrželi povolení vycestovat z Československa, a již 20. 
května 1948 přijeli Hannes, Matylda a malá Kateřina do New Yorku. 9 
Oficiálně 5. června 1948 se zde Beckmann stal prvním vedoucím 
fotografického oddělení Guggenheimova muzea (tehdejšího Museum 
of Non-Objective Painting), kde pracoval až do roku 1952. 10 Právě 
zde se opět setkal s Josefem Albersem, který ho povzbudil k nové 
výtvarné práci, a stal se zásadní osobností ovlivňující jeho vrcholnou 
tvorbu, vytvořenou ve Spojených státech amerických. Oba umělci už 
zůstali v kontaktu až do Albersovy smrti. Tehdy Hannes Beckmann zaslal 
soustrastný dopis Anni Albers, aby jí vyjádřil svůj zármutek nad ztrátou 
člověka, který mu pomohl v těžkých začátcích s vybudováním života 
v další zemi na jiném kontinentu. „Ztratil jsem otce v listopadu 1914 
v první světové válce, když mi bylo 4 ½ roku. Žádný mladík podle mého 
názoru nemůže vyrůstat bez svého vzoru, ke kterému vzhlíží. Mého otce 
nahrazují vlivem mé matky velcí kulturní hrdinové: spisovatelé, skladatelé 
a malíři. Později se stal v mém životě největším hybatelem mého 
způsobu myšlení a práce Albers. [...] Když jsem opustil po válce Evropu, 
byl jsem skleslý z KZ a ze ztráty svého syna Thomase, usmrceného v jeho 
4 ½ letech při bombardování. 11 Přišel jsem v roce 1948 do Spojených 
států bez jediné pence a s velmi špatnou angličtinou. Byl jsem poněkud 
zahořklý, osamělý a duševně naprosto dezorientovaný. Byl to Váš manžel, 
koho jsem potkal v Guggenheimu, kdo oživil můj zájem o barvu a tvar 
a povzbudil mne k malbě soustředěné na vizuální vnímání. Skutečně 
uklidnil mé myšlení, a to je velmi mnoho, protože můj život zde, jako 
učitele a malíře, mi přinesl úspěch.“ 12

První výstavní partie v New Yorku
Během Beckmannovy spolupráce s Hillou Rebay na utváření 

sbírky Solomona Roberta Guggenheima se ozvuky pražského intermezza 
vrátily ještě jednou. Výstava European Painters [Evropští malíři] 
uspořádaná na přelomu ledna a února 1949 v Museum of Non-Objective 
Painting v New Yorku se stala epilogem vztahu mezi Beckmannem 
a českou výtvarnou scénou. Představil na ní jako „Hannes Beckmann 
– Czechoslovakia“ své malby z předchozích období. 13 Beckmann 
vystavoval vedle své kolegyně z kurzu Vasilije Kandinského na Bauhausu 
v Desavě, Lotte Konnerth |1881–19??| a německého neoplasticisty, 
člena skupin De Stijl a Abstraction-Création Friedricha Vordemberge-
Gildewarta |1899–1962|. Hlavní osobností výstavy byl německý malíř 
a básník Otto Nebel |1892–1973|. Podobně jako zpočátku Vordemberge-
Gildewart, byl členem hnutí Der Sturm kolem Herwartha Waldena a jako 
takový zařazen mezi „zvrhlé“ umělce. Od poloviny třicátých let se totiž 
ve svém výtvarném díle zabýval působením symbolických a alegorických 
znaků. Díky úsilí Vasilije Kandinského, s nímž se znal z Výmaru, získal 
Nebel podporu Guggenheimovy nadace. Pomyslným spojením mezi 
všemi vystavujícími umělci a Hillou Rebay byl tedy i po své smrti stále 
Vasilij Kandinskij. 

Podle datací Beckmannových vystavených děl pocházela více 
než polovina ze složitého období, které umělec prožil v Československu. 
Další práce patřily do studijního období stráveného na Bauhausu. Až na 
jedno dílo, se podařilo všechny vystavené obrazy identifikovat podle 
dochovaných fotografií z expozice. 14 Určení totožnosti děl podle 
jmenného seznamu průvodního listu výstavou je již komplikovanější. 
Beckmann totiž opět měnil jejich názvy. Nebyl tu ani dodržen jednotný 
systém zapisování rozměrů děl. V několika případech bylo proto třeba 
název tehdy vystaveného díla stanovit dedukcí. S jistotou se lze z tohoto 
pohledu zmínit o malbách Procesí (kat. děl 94) a Nocturno (kat. děl 95), 
tentokrát prezentovaných v podstatně jiném prostředí, než byly komorní 
prostory pražského S.V.U. Mánes. Na obou výstavách bylo umístěno 
i nenalezené dílo Slavnostní veselí označené v průvodním listu pouze 

Architekt Frank Lloyd Wright představuje Hille Rebay a Solomonovi Robertu 
Guggenheimovi model nové budovy muzea, New York, 1945
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Fotografický portrét Josefa Alberse pořízený Hannesem Beckmannem,  
kolem 1950, New York (?)
Josef and Anni Albers Foundation, Bethany

Matylda, Hannes a Kateřina Beckmannovi, kolem 1948 
Cathy Beckman, Texas

Hannes Beckmann s dcerou Kateřinou, zima 1950, New York 
Cathy Beckman, Texas 

Kateřina Beckmannová v Central parku, léto 1950, New York 
Cathy Beckman, Texas 

Matylda Beckmannová s dcerou Kateřinou v Central parku, léto 1949, New York 
Cathy Beckman, Texas
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Ve stínu, 1966
David Hall Fine Art LLC, Wellesley 

Tichý střed – Pocta Josefu Albersovi, 1970
Soukromá sbírka, Connecticut 
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Monument, 1972
Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover 

Josef Albers, Victor Vasarely, Frank Stella, Keneth Noland, Bridget 
Rilley nebo Ben Cunningham. Jak již víme, Beckmann nevystavoval 
v MoMA poprvé. Koncem roku 1938, kdy se mu stále nedařilo opustit 
Československo, byl mezi díly Albersových studentů z Bauhausu vystaven 
v jeho nepřítomnosti objekt z tabulového plechu. 35 K němu se znovu 
vrátil v padesátých letech, kdy vytvořil jeho zmenšenou kopii (kat. děl 232). 
Tři další nové varianty záhy získalo do sbírky Busch-Reisinger Museum 
v Cambridge (kat. děl 233–235). Jejich formální podoba a kontrapohyb 
Beckmanna zjevně inspirovaly také v několika malbách ze sedmdesátých 
let (viz kat. děl 221, 222, 258 nebo 266). Beckmann se výstavy The 
Responsive Eye účastnil dílem Inca z roku 1964, zapůjčeném z East 
Hampton Gallery v New Yorku. Identifikovat malbu podle některé z dnes 
veřejně známých Beckmannových prací, se nepodařilo, ale vzhledem 
k použitému materiálu a rozměru se mohlo opět jednat o dílo ovlivněné 
Albersovými strukturálními konstelacemi. 

Svým rozsahem a kvalitami prací výstava zpochybnila dočasnou 
paušalizaci umění op-artu jako bezobsažné vizuální hry a polemizovala 
s chápáním vulgarizace směru v designerském a reklamním průmyslu. 
Kurátor výstavy William C. Seitz použil v katalogu pro vystavená díla 
termín „nové percepční umění“. Zabýval se genealogií a původem 
op-artu a podle hlavních protagonistů rozpracoval jeho typologii. 
Určil principy jako „optické“ (termín byl poprvé použit na této výstavě 
a ovlivnil budoucí kategorizaci jako „optical art“, zkráceně  
„op-art“), „retinální“ (termín Macela Duchampa pro umění, které před 
intelektem diváka upřednostňuje jeho oční sítnici) a „cool“ (ve smyslu 
minimalistické) umění. Podle Seitze představovalo nové percepční umění 
vyvrcholení historie vizuálních výzkumů. Rozvádělo snahy romantických 
fyziologů poloviny 19. století, zkoumalo oblast optického vnímání tak, 

aby vyjádřilo dynamismus, obrazovou iluzi pohybu a ambivalentní 
paradoxní průmět optického prostoru, manipulaci zraku. 36 Hannes 
Beckmann, stejně jako Josef Albers, odmítal chápat své práce jen jako 
optický klam, a ani termín op-art nepovažoval za nejvhodnější. 37 Rovněž 
Josefu Albersovi nešlo o klamání zraku, když v cyklu soustředných 
čtverců tvořených čistými barvami intuitivně vybízel k meditaci. 
Vzhledem k Beckmannovým úvahám o působení barev na psychiku, 
vytváření prostorovosti obrazu pohyblivými plány, diskuzím nad 
Albersovou teoretickou studií The Intereaction of Color [Interakce 
barvy] nebo k původním hlediskům Beckmannovy evropské tvorby, je 
lépe jeho pozdní práci zařadit obecnějším způsobem – k abstraktnímu 
umění. Podstatou Beckmannova díla byla psychologie smyslového 
vnímání, pokus vyjádřit skutečnosti, které unikaly běžnému vidění 
a zprostředkovat různé úrovně vizuality obrazu pohledem „vnitřního 
zraku“. 38 „Vnitřní zrak“ je termín, který polemizuje s Duchampovým 

odsudkem „retinálního“ a významem spíše odpovídá „mozkové oblasti 
zraku“ Františka Kupky. 39 Zajímavé jsou z tohoto pohledu také reflexe 
op-artu v pozdních studiích významného historika umění Ernsta 
Gombricha, který se jinak moderním malířstvím příliš nezabýval. 
Tendence, kdy umělci přesunuli svou pozornost k podvědomí a odezvě 
na zobrazené tvary popisoval ve své knize Umění a iluze takto: „To, co 
chce prozkoumat malíř, není povaha fyzického, ale povaha našich reakcí 
na něj. Jeho problém je psychologický – vykouzlit přesvědčivé zobrazení 
přesto, že žádný individuální odstín neodpovídá tomu, čemu říkáme 
‚skutečnost‘.“ 40 

Bekmann se přesto nevyhýbal ani optickým experimentům 
s iluzivním působením. Je pravděpodobné, že v tom na něho měl jistý 
vliv Victor Vasarely, s jehož prací se setkal nejpozději na výstavě v MoMA 

Hannes Beckmann s díly Monument v modré a Dvojité stíny přes žlutou, kolem 1975, Hanover
Cathy Beckman, Texas
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Ani – Ani, 1961
A. Shuman Collection — Abraham Shuman Fund, Museum of Fine Arts, Boston 

Vlna, 1969
D. Wigmore Fine Art, INC., New York 
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30| Bez názvu, kolem 1930 
tužka, papír, 28,7 × 19,6 cm (11 1/4 × 7 1/4 in.), 
značeno vpravo dole: h. b. 
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

33| Spotted [Tečkovaný], 1930
indický inkoust, akvarel, papír, 21,3 × 21,3 cm 
(8 1/4 × 8 1/4 in.), značeno vpravo dole: h. b. 30
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

36| Man and Flower [Muž a květina], 1930
tužka, akvarel, papír, 26,7 × 15,2 cm (10 1/2 × 6 in.), 
značeno vlevo dole: h. b. 30
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

31| Bez názvu (Black and white) [Černobílý], 1930 
tužka, akvarel, papír, 21,6 × 20,9 cm (8 1/2 × 8 1/4 in.), 
značeno vpravo dole: h. b. 30
Sbírka: Cathy Beckman, Texas, USA
Reprofoto: O. Rufus Lovett, Texas

34|Transparent Architecture (Movement) 
[Transparentní architektura (Pohyb)], 1930–1946 
akvarel, lak, papír, 31, 1 × 24,7 cm (12 1/4 × 9 3/4 in.), 
značeno vlevo dole: h. b. 30
Sbírka: Cathy Beckman, Texas, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art, Wellesley

32| Balancing Forms [Balancující formy], 1930
indický inkoust, papír, 32,2 × 24,6 cm 
(12 3/4 × 9 3/4 in.), značeno vpravo dole: h. b. 30
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

37| Prinzessin [Princezna], 1931 
indický inkoust, grisaille (monochromní kresba), 
papír, 36,5 × 29,2 cm (14 1/4 × 11 1/2 in.), značeno 
vpravo dole: h. b. 31
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

35| Der Streit [Spor], 1930
indický inkoust, papír, 24,1 × 33 cm (9 1/2 × 13 in.), 
značeno vlevo dole: h. b. 30
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

Malby Scénické návrhy

41| Composition [Kompozice], 1931 
olej, glazovaný papír, 31,1 × 22,9 cm (12 1/4 × 9 in.), 
značeno vlevo dole: h. b. 31
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

39| Marine Theme [Námořní téma], 1930–1936
olej, masonit, 45,7 × 58,4 cm (18 × 23 in.), neznačeno 
(revers: razítko „Malířské potřeby U Kyselů, Praha II.“)
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

42| Heiter – Grün (Gay) [Veselý – zelený (Veselý)], 
1931
olej, plátno, 26,6 × 44,3 cm (10 1/2 × 17 1/2 in.), 
značeno vpravo dole: h. b. 31 (Fotografie díla 
v portfoliu pro Hillu Rebay značena Beckmannem 
vlevo dole: Heiter – Grün 1930) 
Sbírka: Cathy Beckman, Texas, USA
Reprofoto: O. Rufus Lovett, Texas

44| Faust – Studierstube, Simultanbühne 
(Composition, Stage Design for Goethe’s Faust) 
[Faust – Pracovna, simultánní jeviště (Kompozice, 
Ilustrace pro tragédii Johanna Wolfganga Goetha 
Faust)], kolem 1931
indický inkoust, kvaš, lak, šamoa papír, 47 × 33,5 cm 
(18 1/2 × 13 in.), neznačeno
Sbírka: Bauhaus-Archiv, Berlín, Německo
Reprofoto: Bauhaus-Archiv, Berlín 

40| Bez názvu (Green) [Zelený], kolem 1930 
olej, plátno, 16,4 × 17,7 cm (6 1/2 × 7 in.), neznačeno
Sbírka: Cathy Beckman, Texas, USA
Reprofoto: O. Rufus Lovett, Texas

43| Whirl [Rej, Víření], 1932
olej, plátno, 22,8 × 31,6 cm (9 × 12 1/2 in.), značeno 
vpravo dole: h. b. 32
Sbírka: Cathy Beckman, Texas, USA
Reprofoto: O. Rufus Lovett, Texas

45| Bez názvu (Stage Design for Goethe’s Faust) 
[(Ilustrace pro tragédii Johanna Wolfganga Goetha 
Faust)], kolem 1931
indický inkoust, kvaš, lak, papír, 45,7 × 29,2 cm 
(18 × 11 1/2 in.), neznačeno
Sbírka: David Hall Fine Art LLC, Wellesley, MA, USA
Reprofoto: David Hall Fine Art LLC, Wellesley

38| Composition (Stripes) [Kompozice (Pruhy)], 1930
fotografie nenalezeného díla z Beckmannova 
portfolia pro Hillu Rebay, sestaveno v Praze  
24. 12. 1946, značeno dole Hannesem 
Beckmannem: Composition 1930 
Sbírka: Hilla Rebay Foundation Archives, Solomon R. 
Guggenheim Museum Archives, New York, NY, USA
Reprofoto: Solomon R. Guggenheim Museum 
Archives, New York
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VÝSTAVY, ČLÁNKY A RECENZE

 
Výstavní činnost Hannese Beckmanna se rozvinula zejména až po jeho 
odchodu do Spojených států amerických. K několika výjimkám patří 
výstava Bauhausu z přelomu let 1938 až 1939, která představovala 
díla pedagogů a studentů v New Yorské MoMA. Beckmann zde byl 
zastoupen konstrukcí z metalového plechu, kterou po válce rozpracoval 
do několika nových variant. Zda o svém zastoupení na této výstavě 
věděl, není známo. V prosinci 1938 totiž musel řešit vlastní tíživou 
situaci v Československu okupovaném nacistickým Německem. Náhle 
byla obtížnější nejenom komunikace se světem. Zde uvedený soupis 
Beckmannových výstav byl rozdělen na samostatné, skupinové 
a vybrané výstavy, představující Beckmannovu tvorbu po jeho smrti, 
přičemž první dvě uvedené putovní výstavy stačil uspořádat ještě 
sám autor. Beckmannova americká tvorba je známá a poměrně dobře 
zdokumentována, dokazují to například původní katalogy, plakáty 
a pozvánky k výstavám. Na zajímavé recenze nebo rozhovory s umělcem 
ze sedmdesátých let, kdy převážně samostatně vystavoval, odkazují 
vybrané citace v závěru této kapitoly. Největší pozornost je soustředěna 
na téměř nikde zmíněnou pražskou skupinovou výstavu v S.V.U. Mánes 
v roce 1936, a dále na první Beckmannovu výstavu po jeho příchodu do 
New Yorku v roce 1949, zde však vystavoval ještě jako „československý 
občan“. Obě tyto výstavy stály na počátku Beckmannovy umělecké 
kariéry. Zde prezentovaná umělecká díla zúročila jeho zkušenosti 
z Bauhausu. Jsou ale také příznačná hledáním vlastní cesty v obtížné 
době poznamenané válkou a zkušenostmi uprchlíka bez domácího 
zázemí. Obě výstavy byly v rámci dostupných informací zrekonstruovány, 
doplněny obrazovým materiálem a vysvětlujícím komentářem 
upozorňujícím mimo jiné na nesrovnalosti v katalozích. V druhé části 
této kapitoly byly uveřejněny úryvky tří recenzí k pražské výstavě a dvě 
zřejmě nepublikované eseje Johannese Urzidila, pražského německy 
píšícího básníka, spisovatele a historika umění. Beckmann s ním navázal 
přátelství, které po odchodu obou do New Yorku nadále pokračovalo. 

I. VÝSTAVY

Samostatné výstavy
1962 Hannes Beckmann. Recent Paintings: “Transformations through 
Color and Light”, Kanegis Gallery, Boston, Massachusetts (dále také 
v letech 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1974)
1970 Hannes Beckmann. Artist – in – Residence. Paintings, Beaumont-
May Gallery, Hopkins Center, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
1973 Hannes Beckmann, Jacob H. Strauss Gallery, Hopkins Center, 
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
1975 Hannes Beckmann. Paintings at Dartmouth 1971–1975, Carpenter 
Galleries, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire 
1976 Hannes Beckmann. Paintings at Dartmouth 1971–1975, Johnson 
Gallery, Middlebury College, Middlebury, Vermont 
1976 Hannes Beckmann. Paintings at Dartmouth 1971–1975, Danforth 
Museum, Framingham, Massachusetts 
1976 Hannes Beckmann. Paintings at Dartmouth 1971–1975, Nashua 
Arts and Science Center, Nashua, New Hampshire 
1977 Hannes Beckmann, Ava Gallery, Hanover, New Hampshire 

Skupinové výstavy
1936 I. výstava nesdružených umělců, S.V.U. Mánes, Praha, 
Československo
1938–1939 Bauhaus: 1919–1928, Museum of Modern Art, New York 
City, New York
1949 European Painters, Museum of Non-Objective Painting, Solomon 
R. Guggenheim Foundation, New York City, New York
1951 Loan Exhibiton, Museum of Non-Objective Painting, New York City, 
New York
1952 9 Artists Show for Concert Audience, Kaufmann Art Gallery, 
Hebrew Association (YM-YWHA), New York City, New York
1955 Group Exhibition, Lincoln Gallery, New York City - Brooklyn,  
New York
1958 Group Exhibition, Newark Art Museum, Newark, New Jersey
1960 Group Ten, Riverside Museum, New York City, New York
1961 Logic and Magic of Color, Cooper Union Art School, New York City, 
New York
1962 American Painting, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, 
Virginia
1963 New England Painters, De Cordova Museum, Lincoln, 
Massachusetts
1963 Cappe Ann Festival of the Arts, Gloucester, Massachusetts
1963 Science and Technology in Art, I.B.M. Gallery, New York City,  
New York
1963 Color and Form, Castellane Gallery, New York City, New York
1963 Art School Faculty Exhibition, Cooper Union Art School, New York 
City, New York
1964 New Acquisitions, Newark Art Museum, Newark, New Jersey
1965 Color Dynamism, Then and Now, East Hampton Gallery, New York 
City, New York 
1965 Retinal Paintings, University of Texas Museum, Austin, Texas
1965 The Responsive Eye, Museum of Modern Art, New York City, New 
York, putovní výstava: City Art Museum of St. Louis; Seattle Art Museum; 
Pasadena Art Museum; Baltimore Museum of Art
1966 Art for the United States Embassies, Art in Embassies Program, 
State Department Traveling Exhibition
1967–1970 Fifty Years Bauhaus, Wurttembergischer, Kunstverein, 
Stuttgart, Německo, putovní výstava: London; Amsterdam; Paris; 
Chicago; Pasadena; Buenos Aires; Tokyo

Konstrukce z metalového plechu Hannese Beckmanna (druhá socha zleva) na 
výstavě Bauhaus: 1919–1928 v Museum of Modern Art, 7. 12. 1938–30. 1. 1939, 
New York City, New York
Museum of Modern Art, New York

1968 Loan Exhibiton, Visitors’ Forum, Summer Art Festival, Beaumont-
May Gallery, Hopkins Center, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
1969 Art For Study: The Modern Tradition, Mead Art Building, Amherst 
College, Amherst, Massachusetts
1969 The Square in Painting, American Federation of Arts, putovní 
výstava do: Applaichian State University, Boone, North Carolina; Georgia 
Museum of Art, University of Georgia, Georgia; Tuscon Art Center, 
Tuscon, Arizona; University of Wyoming, Laramie, Wyoming; Sout State 
University, Menomonie, Wisconsin
1970 Approaches to Color, Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts
1970 Studio Museum in Harlem. Martha Jackson Gallery, New York City, 
New York
1971 Concepts of the Bauhaus, Busch-Reisinger Museum Collection, 
Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts
1973 A Retrospective of Selected Artists in Residence, Jaffe-Friede 
Gallery, Hopkins Center, Dartmouth College and New City Hall Exhibition 
Galleries, Boston, Massachusetts
1973 Artists of the Bauhaus, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

Výběr z posmrtných výstav 
1977–1978 Hannes Beckmann. Paintings 1972–75 (koncept výstavy 
a katalogu ještě uspořádány Hannesem Beckmannem), Goethe Institutte 
Touring Exhibition: Atlanta; Worcester, Burlington; Boston; Montreal; 
Toronto, New York City 
1978–1979 Hannes Beckmann. Paintings 1972–75 (koncept výstavy 
a katalogu ještě uspořádány Hannesem Beckmannem), Cooper Union 
Art School, New York City, New York, putovní výstava: Plymouth State 
College Art Galleries, Plymouth, New Hampshire; Thorne-Sagendorph 
Art Gallery, Keene State College, Keene, New Hampshire; Art Center in 
Hargate, St. Paul‘s School, Concord, New Hampshire 
1979 Hannes Beckmann. Theater Designs of Thirties, Barrows Gallery, 
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
2007 After Image: Op Art of the 1960s, Jacobson Howard Gallery, New 
York City, New York
2008 Expérimentations photographiques en Europe des années 20 à nos 
jours, Centre Pompidou, Paříž, Francie
2009 Modern and Contemporary Art at Dartmouth, Hood Museum of 
Art, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
2010 La photographie n’est pas l’art, MAMCS – Musée d‘art moderne et 
contemporain, Štrasburk, Francie
2013 Postwar Abstraction, Banks Gallery, Portsmouth, New Hampshire
2015 Hannes Beckmann | From Bauhaus to OP, David Hall Fine Art LLC, 
Wellesley, Massachusetts
2015 Post-Op: ‚The Responsive Eye‘ Fifty Years After, David Richard 
Gallery, USA, Santa Fe, Nové Mexiko
2015 Op Infinitum: ‚The Responsive Eye‘ Fifty Years After (Part II): 
American Op Art In The 60s, David Richard Gallery, Santa Fe, Nové 
Mexiko
2016 Kaoru Usukubo | Hannes Beckmann (1909–1977), Loock Galerie, 
Berlín, Německo 
2017 SoixanteDixSept, Centre Pompidou, Paříž, Francie

Zastoupení ve veřejných sbírkách
Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA
Harvard Art Museums / Busch-Reisinger Museum, Cambridge, 
Massachusetts, USA 
Bauhaus-Archiv, Berlín, Německo
Newark Museum, Newark, New Jersey, USA

Chase Manhattan Bank, New York City, New York, USA
Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA
De Cordova Museum, Lincoln, Massachusetts, USA
Commerce Trust Company, Kansas City, Missouri, USA
Solomon R. Guggenheim Museum, New York City, New York, USA 
(dokumentace nezvěstných děl)

Pozvánka k druhé výstavě Hannese Beckmanna v Museum of Non-Objective 
Painting s dílem Planes [Roviny], 1951, New York City, New York
Josef and Anni Albers Foundation, Bethany
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Podle průvodního listu výstavou: 
14. Green, 1930, 7 3/4″ × 8 1/4″, olej 
Známé pod názvem: 
Green [Zelený], 1930

Podle průvodního listu výstavou: 
15. Festive, 1936, 12″ × 15″, olej 
Dochováno pouze na dokumentační 
fotografii, pořízené a značené 
autorem:
Festlich – Heiter (Slavnostní veselí, 
Obraz), 1935

Podle průvodního listu výstavou: 
1. Around the Square, 1946,  
20″ × 26″, olej 
Známé pod názvem: 
Heiter Bewegt (Around the Square) 
[Radostný pohyb (Kolem čtverce)], 
1946

Podle průvodního listu výstavou: 
8. Construction, 1932,  
8 1/4″ × 11 1/2″, olej
Dochováno pouze na dokumentační 
fotografii, pořízené a značené 
autorem:
Composition (Construction) 
[Kompozice (Konstrukce)], 1930

Podle průvodního listu výstavou: 
17. Arrangement, 1936, 12″ × 16″, 
olej 
Známé pod názvem: 
Breit lastend (Arrangement) 
[Hluboce tíživý (Aranžmá)], 1936

Podle průvodního listu výstavou 
(chybně uveden rozměr): 
2. Undulation , 1938, 18″ × 11 1/2″, 
olej 
Známé pod názvem: 
Orientalisch II. (Undulation) 
[Orientální II. (Vlnění)], 1935

Podle průvodního listu výstavou: 
11. Attitude, 1937, 10″ × 14″, olej 
Známé pod názvem: 
Tanzerinnen (Attitude) [Tanečnice 
(Postoj)], 1937

Podle průvodního listu výstavou: 
16. Together, 1935, 13 3/4″ × 17 3/4″, 
olej 
Známé pod názvem: 
Begegnung (Together) [Setkání 
(Pospolu)], 1935 nebo 1947

Dokumentace výstavy European Painters v Museum of Non-Objective 
Painting, díla Hannese Beckmanna, 1949, New York 
David Hall Fine Art LLC, Wellesley
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a	hektické!	Žádné	stromy,	žádní	ptáci,	žádné	mraky!
Naše	srdečné	pozdravy	Vám	oběma.

Váš	Hannes	Beckmann

VII-5. | Hannes Beckmann Josefu Albersovi, jeden oboustranný list, 
psáno strojem, anglicky, 15. 1. 1970, modrým perem podtrženy jisté 
pasáže – zřejmě Albersovou rukou, závěrem uvedena adresa prof. 
Mathewa wysockého a Beckmannova nová adresa v New Yorku, sign. 
Yours, Hannes Beckmann, Josef and Anni Albers foundation, Bethany, 
CT, USA

New	York,	15.	1.	1970
Drahý	Josefe	Albersi:
Nejdříve	Vám	a	Anni	přeji	vše	nejlepší	do	šťastného	
nového	roku.
	 Jak	jsem	Vám	psal	v	minulosti,	chtěl	bych	odejít	

pryč	z	New	Yorku.	Učím	na	Cooper	Union	17	let,	příjímám	
nedostatečný	honorář	za	práci,	kterou	zde	dělám,	
a	žádná	definitiva,	takže	bych	byl	šťastný,	kdybych	
dostal	učitelské	místo	za	výhodnějších	podmínek.	
Profesor	Matthew	Wysocki	se	mi	snaží	na	Dartmouth	
College	zajistit	takovou	pozici,	a	proto	potřebuje	
reference.	Řekl	mi,	že	by	to	bylo	velmi	užitečné,	pokud	
byste	byl	tak	laskav	a	napsal	mi	doporučující	dopis	na	
mé	jméno	a	odeslal	ho	přímo	k	němu.	186

Možná	byste	rád	zmínil,	že	jsem	byl	hostující	
kritik	na	Yale	od	roku	1960	do	roku	1961,	a	že	jsem	
přednášel	o	své	práci	ve	Virginia	muzeu	v	Richmondu	
a	na	Harvard	Carpenter	Center	a	Dartmouth	College.	

Byl	bych	vděčný	za	jakoukoli	pomoc,	jež	mi	
můžete	poskytnout.	Doufejme,	že	Matthew	uspěje.

Ještě	jednou	s	přáním	všeho	nejlepšího	od	Elsy	
a	mne.

Váš	Hannes	Beckmann

Dopis Hannese Beckmanna Josefu Albersovi do Orange, 16. 10. 1972, Hanover 
Josef and Anni Albers Foundation, Bethany 

VII-6. | Hannes Beckmann Josefu Albersovi, jeden oboustranný list, 
záhlaví s logem university Dartmouth, psáno rukou, černě perem 
nad logem vepsaná Albersova poznámka “I sent VII. 17. Akrams 
monograph”, anglicky, 14. 7. 1971, sign. Yours Hannes Beckmann, 
Josef and Anni Albers foundation, Bethany, CT, USA

Hanover,	14.	7.	1971	
Vážený	Josefe	Albersi,
byl	jsem	zde	požádán	panem	Pagem,	abych	napsal	pár	
řádků	pro	Yale	Press	na	podporu	vaší	knihy.	187	Doufám,	
že	jsem	zmínil	vše	správně?	
Hledáme	nyní	malý	dům.	Byl	by	splněním	drahého	snu.	
Je	obtížné	najít	něco,	co	si	můžeme	dovolit,	ale	
pokračujeme	s	hledáním.	Přišlo	mi	zábavné,	že	Vaše	nová	
adresa	je	„Orange“.	188	Dokonce	i	váš	životní	prostor	má	
živoucí	a	velmi	aktivní	barvu!

S	našimi	nejvřelejšími	pozdravy	a	přáním	všeho	
nejlepšího	Vám	a	Anni.	

Váš	Hannes	Beckmann

VII-7. | Hannes Beckmann Josefu Albersovi, jeden oboustranný list, 
záhlaví s logem university Dartmouth, psáno rukou, anglicky, Hanover, 
New Hampshire, 16. 10. 1972, sign. Yours Hannes B., Josef and Anni 
Albers foundation, Bethany, CT, USA

Hanover,	16.	10.	1972
Vážený	Josefe	Albersi,
jsem	velmi	šťastný,	že	jsem	obdržel	Váš	dopis	
a	dozvěděl	se,	že	chystáte	nové	vydání	„Interaction	of	
color“.	189	Je	to	potřebné	a	dobré,	že	se	Vaše	doktrína	
rozšíří	po	celém	civilizovaném	světě.

Byl	jsem	potěšen,	že	jsem	byl	požádán,	abych	
napsal	komentář	k	Vaší	knize	a	měl	tak	možnost	vyjádřit	
svůj	respekt	a	obdiv	za	velký	přínos,	kterým	jste	
se	zasloužil	na	rozšíření	našeho	vizuálního	jazyka.	
Doufám,	že	se	máte	oba	dobře	a	malujete	po	celý	čas.	

Domnívám	se,	že	jsem	Vám	psal,	že	jsme	si	
koupili	malý	dům?	Bohužel,	nemá	žádný	prostor	pro	
ateliér,	ale	doufáme,	že	jednoho	dne	postavíme	střechu	
nad	verandu,	což	poskytne	potřebný	prostor	pro	večerní	
práci.	V	současné	době	mi	fakulta	dala	dobrý,	schopně	
fungující	ateliér.	Měl	jsem	dobré	léto,	maloval	celou	
dobu	–	žádná	výuka	během	letních	měsíců!	Studenti	jsou	
obyčejně	příjemní,	někteří	z	nich	velmi	nadaní.	

Poslední	zima	zde	byla	dlouhá,	studená	a	občas	
tvrdá	–	ale	poslední	podzimní	týdny	jsou	tady	podle	
mne	neuvěřitelně	krásné.

Zde	v	Carpenter	muzeu	od	Vás	máme	pěkný	žlutý	
obraz,	za	což	jsem	velmi	rád.

Srdečné	pozdravy	drahé	Anni	a	Vám.
Váš	Hannes	B.

VII-8. | Hannes Beckmann Anni Albers, jeden oboustranný list, záhlaví 
s adresou, psáno rukou, anglicky, Hanover, New Hampshire, 10. 
12. 1976, sign. with love, Hannes Beckmann, Josef and Anni Albers 
foundation, Bethany, CT, USA

Hanover,	10.	12.	1976
Drahá	Anni	Albers,
stále	jsem	Vám	chtěl	napsat,	ale	bohužel	toto	celé	léto	
a	na	podzim	nebyl	můj	zdravotní	stav	příliš	dobrý,	ale	
teď	maluji	a	vedu	znovu	kurzy.
	 Poslal	jsem	Vám	katalog	publikovaný	Bauhaus-
archivem	v	Berlíně.	Jak	víte,	jsem	velkým	obdivovatelem	
Vaší	práce	a	díla	Vašeho	manžela.	Doufám,	že	mne	
nebudete	považovat	za	sentimentálního,	když	napíšu,	co	
pro	mne	Josef	Albers	znamenal.	190 

Ztratil	jsem	otce	v	listopadu	1914	v	první	
světové	válce,	když	mi	bylo	4	½	roku.	Žádný	mladík	
podle	mého	názoru	nemůže	vyrůstat	bez	svého	vzoru,	
ke	kterému	vzhlíží.	Mého	otce	nahrazují	vlivem	mé	
matky	velcí	kulturní	hrdinové:	spisovatelé,	skladatelé	
a	malíři.	Později	se	stal	v	mém	životě	největším	
hybatelem	mého	způsobu	myšlení	a	práce	Albers.
Když	jsem	po	válce	opustil	Evropu,	byl	jsem	skleslý	
z	KZ	191	a	ze	ztráty	svého	syna	Thomase,	usmrceného	
v	jeho	4	½	letech	při	bombardování.192	Přišel	jsem	
v	roce	1948	do	Spojených	států	bez	jediné	pence	
a	s	velmi	špatnou	angličtinou.	Byl	jsem	poněkud	
zahořklý,	osamělý	a	duševně	naprosto	dezorientovaný.	 

Josef Albers před svými obrazy, sedmdesátá léta, New Haven (?) 
Josef and Anni Albers Foundation, Bethany 
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