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Medailonek žáci 

 

Alfons Mucha byl nejvýznamnějším představitelem secese - 

uměleckého směru, který se také nazývá Art Nouveau. Narodil se 

v Ivančicích na Moravě, od malička krásně zpíval a maloval. Díky 

finanční podpoře hraběte Khuen- Belasiho, kterého zaujal Muchův 

malířský styl, studoval mladý Alfons nejdříve v Mnichově na tamní 

Akademii výtvarných umění, od roku 1887 pak v Paříži, v „Académie 

Julian“ a „Académie Colarossi“.  

Mucha žil v Paříži celých šestnáct let. Působil jako ilustrátor, 

vyučoval malbě. Zásadní změna v jeho uměleckém životě nastala ve 

chvíli, kdy před Vánoci roku 1894 přechodně pracoval u tiskaře 

Lemerciera, u kterého si slavná herečka Sarah Bernhardt objednala 

4000 plakátů pro svoji novou hru „Gismonda“. Vyjma Muchy nebyl 

v předvánočním čase po ruce jiný výtvarník, návrh na plakát tedy vytvořil právě on. Sarah Bernhardt 

byla výsledkem tak okouzlena, že umělci okamžitě nabídla smlouvu na dalších šest let. Z ilustrátora se 

přes noc zrodil (světoznámý) malíř plakátů. Pro Théâtre de la Renaissance jich během následujících let 

vytvořil ještě dalších šest; navrhoval pro něj také kostýmy a kulisy. Ve stejné době podepsal smlouvu 

s tiskařem Champenoisem; pro něj vytvářel návrhy reklamních plakátů, dekorativních panelů a dalších 

reklamních tiskovin pro výrobky evropských a amerických firem.   

Svět obdivoval i jeho další tvorbu: návrhy vitráží, nábytku, luxusního porcelánu, nožířských 

a stolovacích doplňků, a dále šperků. Svá díla Mucha představil i na samostatných pařížských výstavách, 

svůj styl pak shrnul na počátku 20. století do dvou knih „Documents décoratifs“ a „Figures décoratives“, 

které se velmi rychle staly nejvyhledávanějšími učebnicemi secesního stylu. 

V roce 1906 se v Praze oženil se svojí pařížskou žačkou Marií Chytilovou. V té době se také poprvé vydal 

se do Spojených států, kde mezi léty 1904 a 1919 pobýval celkem sedmkrát. Byl totiž přesvědčený, že 

pouze v Americe se mu podaří dostatečně rychle získat finanční prostředky na realizaci svého snu: 

Slovanské epopeje. 

To se mu skutečně povedlo. Mucha ve Spojených státech maloval portréty, navrhoval plakáty, 

vyučoval; a v roce 1908 pak poznal bohatého podnikatele a mecenáše Charlese Richarda Cranea, který 

se rozhodl Slovanskou epopej financovat. Umělec se zavázal vytvořit 20 velkoplošných pláten a po 

dokončení je věnovat hlavnímu městu Praze. Tam se ale Slovanská epopej definitivně přestěhovala až 



v roce 2011 – během války byla ukryta, později restaurována a od roku 1968 vystavena na zámku 

v Moravském Krumlově.  

Práce na Slovanské epopeji trvala 15 let. První část – 5 velkoplošných pláten – byla vystavena v roce 

1919 v pražském Klementinu, v roce 1920 a 1921 v Art Institute of Chicago a v Brooklyn Museum. 

Všude se dílo setkalo s obrovským ohlasem. Dokončená Epopej byla vystavena v roce 1928 

ve Veletržním paláci u příležitosti 10. výročí založení Československa. 

Zcela samostatnou kapitolou Muchova tvůrčího života byl jeho umělecký příspěvek nově vzniklé 

Československé republice. Mucha ve svém vlasteneckém zápalu vytvořil bez nároků na finanční 

odměnu návrhy na první bankovky a známky.  

V roce 1934 se stal A. Mucha na návrh bývalého francouzského prezidenta Raymonda Poincaré rytířem 

Čestné legie. 

V červnu roku 1936 uspořádalo pařížské muzeum „Jeu de Paume de Tuilleries“ velkou souhrnnou 

výstavu: F. Kupka – A. Mucha. 

Na jaře roku 1939 byl Alfons Mucha vyslýchaný gestapem. Téhož roku dne 14. července 1939, v téměř 

sedmdesáti devíti letech, zemřel. Je pohřbený na pražském hřbitově Vyšehrad, v hrobce národních 

velikánů - Slavíně. 

Jeho dílo vzbuzuje obdiv a zájem i dnes. Mimo jiné je možno si v Nové kapli arcibiskupské v katedrále 

Svatého Víta v Praze prohlédnout Muchou navrženou vitráž, primátorský sál Obecního domu v Praze 

je vyzdoben jeho nástěnnými malbami, vitrážemi a dokonce i původními závěsy. 

V roce 1992 založila Geraldine Muchová, druhá manželka Muchova syna Jiřího, společně se svým 

synem a Muchovým vnukem Johnem Nadaci Mucha. Ta v roce 1998 otevřela v Panské ulici v Praze 

Muzeum Alfonse Muchy.  
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