
Secese 
 
 Secese jako umělecký sloh v sobě zahrnuje estetiku protikladů. Bývá oslavována jako 
„průlom“ k moderně a první skutečně koherentní umělecký styl po baroku, ale zároveň se 
objevují odsudky, které ji označují jako „ornamentální peklo“, kýč či záležitost pouhé 
řemeslné zručnosti.  
  Secese vznikla v pozdních 80. letech 19.století a svého tvůrčího vrcholu dosáhla 
v následujícím desetiletí.  Její charakteristické formy se poprvé objevují v prostředí Anglie, 
velmi rychle se ovšem rozšířily i do velkého množství měst po celé Evropě, přičemž každé 
z nich interpretovalo tento styl odlišně – Paříž a Nancy ve Francii, Mnichov, Berlín a 
Darmstadt v Německu, Brusel, Barcelona, Glasgow a Vídeň se staly ohnisky stylu, který 
v Evropě brzy zobecněl a díky centrům v New Yorku a Chicagu byl stejně významný i 
v Americe.  
 Mezi jednotlivými národními i individuálními verzemi tohoto slohu existuje značné 
rozpětí, což vyústilo také v jistý zmatek, pokud jde o terminologii a zdroje. Název často 
naznačuje modernost – „Art Nouveau“ a „Modern Style“ ve Francii, „Modernismo“ ve 
Španělsku a „Moderne Stile“ v Itálii – nebo jen odkazuje na lokální příslušnost – „Belgische 
Stil“ v Německu nebo „Stile Inglese“ v Itálii. Německá varianta bývá také označována jako 
„Jugendstil“, tento název je odvozen od vlivného mnichovského časopisu Jugend, podobně 
jako „Studiostil“ od hojně čteného anglického a později amerického časopisu The Studio. 
 Vlastní název „Art Nouveau“ je odvozen od pařížského obchodu stejného jména. 
Roku 1895 otevřel německý emigrant Samuel Bing svou prodejnu jako „la maison de l´Art 
Nouveau“, která v sobě spojovala obchod s galerií a výstavní síní, umožňující prezentovat díla 
současných návrhářů, sochařů a malířů. 
 Secese a umění přelomu století zrcadlí fascinaci umělců japonským uměním. Japonsko 
objevil pro západní obchod v roce 1853 americký korvetní kapitán Perry. V roce následujícím 
podnítil uzavření formální obchodní dohody a množství japonského zboží dostupného 
v Evropě a Americe neustále rostlo, stejně jako sílil zájem veřejnosti o vysoce kultivovaná 
díla japonských umělců a řemeslníků. V Londýně zřídil Arthur Liberty malý obchod 
orientálním zbožím, který na přelomu století vyrostl ve velký obchodní dům Liberty & Co. 
Před otevřením l´Art Nouveau byl právě Samuel Bing jedním z hlavních prodejců 
orientálního zboží v Paříži a vytvořil impozantní soukromou sbírku. V roce 1890 vystavil na 
École des Beaux-Arts 725 japonských grafik a 428 ilustrovaných knih a v uměleckých 
kruzích celé Evropy tím vyvolal zcela mimořádný zájem. 
 Inspirace japonským uměním na sebe v dílech jednotlivých umělců bere množství 
rozličných podob. Je znatelná v kompoziční asymetričnosti, v použití nových přírodních a 
figurálních motivů, projevuje se také nebývalou úctou před tzv. prázdnou plochou, ba 
dokonce v kultu této prázdnoty na místo dřívějšího horror vacui. Japonskou provenienci také 
prozrazuje dynamičnost a svobodná krása volného toku linií.  Japonsko a jeho umění se stává 
pro evropské umělce inspiračním zdrojem ne pro svou exotičnost nebo snad bizarnost, ale 
právě naopak, fascinuje svou bezprostředností a nezaujatostí, tak vzdálenou „intelektuálně“ 
komplikované evropské optice. Dobovým fenoménem, který se vepsal i do zařízení interiéru, 
se stalo secesní zdůrazňování plošnosti, přesahy motivů za rámec obrazové plochy. Respekt 
k užitné funkci, materiálovým vlastnostem i k samému procesu tvorby, tak typický pro 
japonské umění, se stal vzorem pro umělecké řemeslo kolem roku 1900. Také secesní umělci 
se snaží, pod vlivem dlouhé tradice japonského řemesla, překlenout propast mezi tzv. 
„vysokým svobodným“ a „nižším užitným“ uměním. V této době nenajdeme jedinou 
uměleckou dílnu, včetně Galléovy, Lalliquovy či Tiffanyho, která by nerozvíjela své vlastní 
představy o způsobu, jak tlumočit japonské vzory. 



 Touha malířů, řemeslníků, designerů i architektů po neotřelých formách a nových 
motivech odpovídala především potřebám spirituality, která by dokázala postavit hráz 
hrozícímu nebezpečí vzmáhajícího se průmyslu a která by znovu oživila zasuté vazby mezi 
vnějším a vnitřním světem, a proto se snaží překonat zvětralá historická a naturalistická klišé 
ne prostřednictvím logiky, ale pomocí tzv. „biologiky“. Mrtvého ducha minulých slohů se 
tedy snaží překonat kouzlem života, organického růstu. Zdrojem forem, které slibovaly 
možnost načerpat síly potřebné pro regeneraci, se stal svět rostlin a zvířat, inkarnace tvůrčích 
sil přírody a přirozeného růstu. 
 Významnou inspiraci mnoha umělcům v tomto ohledu přinášely ilustrované Tvořivé 
dějiny přírody (1868) a Umělecké formy přírody (1919) proslulého zoologa a filozofa Ernsta 
Haeckela (1834-1919), který se ve svých dílech zabývá především primitivními, amorfními 
organismy na pomezí rostlinné a živočišné říše, jež v secesní ornamentice velmi často 
vystupují. Důležitý podnět představují také detailní fotografie Karla Blossfeldta (1865-1932), 
které se snaží odhalit zákonitosti organického růstu rostlin. Také bouřlivý technický pokrok, 
který v této době zaznamenaly přírodní vědy, v našem případě konkrétně zdokonalení 
mikroskopu, umožnil odhalení dosud zcela neznámého světa – mikrokosmu. Nevídané 
popularitě se těšil především svět hmyzu. Marnotratná barevnost křídel motýlů a vodních 
vážek, perleť chitinových krunýřů různých brouků, raků pavouků a jiného hmyzu přesně 
odpovídala secesnímu smyslu pro delikátní kolorit. Navíc jsou plazmatické tvary těchto napůl 
rostlinných a napůl živočišných fenoménů záhadným způsobem spřízněny s ornamentálním 
bujením přelomu století. 
 Secesní linearismus, rozevlátý, pružný a dynamický, byl nepochybně odvozen 
bezprostředně z přírody. Rozhodující roli ovšem při této projekci hrála umělcova 
individualita. Příslušný přírodní model byl podroben permutaci, vytržen ze svých původních 
souvislostí a zasazen do formálně i druhově nového kontextu. Umění mělo evokovat 
fantazijní představy, jakých by v reálném životě nebylo vůbec možné dosáhnout. Umělci 
kolem roku 1900 usilovali především o „synestetický“ účinek, o polyfonicky koncipovanou 
citovou rezonanci, o souhrnné umělecké dílo. Spojují literaturu, poezii, hudbu, výtvarné i 
užité umění do názorově jednotného celku. Smyslově-poetické secesní gesto reprezentuje také 
celá plejáda básníků a hudebníků, jako příklad alespoň několik jmen – Proust, Debussy, 
Verlaine, Maeterlinck, Sibelius, Ibsen, Strauss, Hoffmannsthal, Rilke, D´Annunzio nebo 
Huysmans. 
 

Lotrinská secese 
 
 V poslední čtvrtině 19. století začali umělci v mnoha zemích Evropy, stejně tak 
v Severní Americe, hledat alternativu k opotřebovanému zpracovávání historických slohů 
minulosti, které nahrazovali vědomě chtěným stylovým uměním. Jejich motivy i umělecký 
výraz ovšem vykazovaly značné množství odlišností. Zahrnovaly v sobě široké spektrum 
podnětů – od myšlenky čistého l´art pour l´art až po sociální angažovanost. 
 Přestože byla secese od počátku mezinárodním hnutím s odporem ke všemu 
„národnímu“, objevuje se paradoxní úkaz, že právě tam, kde bylo vlastenectví jednou 
z hnacích sil snah o obnovu, dosáhla secese svých nejskvělejších výkonů, jak zřetelně ukazuje 
příklad města Nancy nebo snad Finska. 
 Abychom pochopili důležitost města Nancy pro secesi, musíme vzít v úvahu 
politickou situaci amputovaného Lotrinska po válce roku 1870. Lotrinské vévodství bylo ve 
své předchozí tisícileté historii mocné a nedělitelné, odtržení a odloučení severu znamenalo 
pro zemi nutně významný otřes.Ve svém důsledku ovšem také vyvolalo vlnu uměleckého 
nadšení, jehož cílem bylo posílit vlastní kulturní dědictví. 



 Do země v této době také přibyli uprchlíci z departmentů Meurthe-et-Moselle a Meuse 
et Vosges, jakož i z anektovaného Alsaska, mezi nimi četné umělecké rodiny jako Daum a 
Muller, designér Jacques Gruber a umělecký kovář Herbst, později vedoucí osobnosti 
Nancyské školy. Lotrinský kříž jako symbol dosud nerozdělené provincie  se stal značkou 
četných manufaktur, ale i oblíbeným dekorem. Erbovní květinou města Nancy a zároveň 
nejdůležitějším zdobným motivem veškeré umělecké produkce Nancyské školy 
v následujících letech se stal, plně v souladu s květinovým charakterem secese, bodlák jako 

symbol vůle k odporu, doprovázený 
nápisem: 
 „Qui s´y frotte, s´y pique (Kdo se dotkne, 
píchne se.).1 
 
 Stejně jako symboly přírodních 
vegetativních sil a subtilně chápaný 
květinový mysticismus hrála v dílech 
umělců kolem roku 1900 rovnocennou 
roli také poezie romantiky a symbolismu. 
Nejen ve Francii, ale v celé Evropě 
existovalo úzké spojení mezi 
dekorativním uměním a literaturou. 
Literatura symbolismu dokonce založila 
již v polovině 19. století svou vlastní 

květinovou mystiku, jejímž základním dílem je bezpochyby sbírka básní Charlese Baudelaira 
(1821-67) Les fleurs du mal (Květy zla). V návaznosti na symbolismus vytvořila secese jazyk 
květin, jež sloužil z části výrazu nálad a sklonů, zčásti čistě ozdobným hlediskům. Formálně 
umělecky je možné se setkat s takovýmto slovníkem „květomluvy“ ve všech možných 
uměleckých oborech přelomu století. Umělci ztvárňují „přírodní pohled“ plný smyslových a 
zároveň intelektuálních vjemů. 
 Těsný vztah lotrinských umělců k přírodě odrážel nejen všeobecné dobové proudy, 
pramenil také ze zvláštního chápání umění jako art naturiste, lásky k domácí flóře a fauně, 
což  jednoznačně zaznívá také v programu l´Ecole de Nancy: „De la flore lorraine, nous avons  
tiré des applications a nos métiers.“ (Lotrinská flóra nám dodávala předlohy pro naše umění.)2 
Jejich záliba v květinovém dekoru byla také chápána jako umělecké ztvárnění pokusu o 
znovuzískání ztraceného ráje. Emile Gallé – le maitre d´Art Nouveau – ozdobil dveře svého 
nábytkového ateliéru mottem: „Ma racine est au fond des bois.“ (Mé kořeny jsou v lesních 
hlubinách/hluboko ve dřevě.)3 Zpětně se proto  právem právě Nancy považuje za synonymum 
pro květinovou variantu secese. 
 Ačkoli škola z Nancy a Gallé jako její hlavní návrhář vyráběli nábytek, keramiku, 
kovové předměty a textilie, svou proslulost získali především díky výrobě secesního skla, 
protože sklářský průmysl měl v této oblasti dlouhou tradici. Již v roce 1488 vydal vévoda 
z Anjou edikt, kterým povolil založení čtyř sklářských dílen v Lotrinsku. Tímto byl položen 
základ sklářské tradice v regionu a už v roce 1560 vlastnila v podstatě každá vesnice 
v provincii Lotrinsko svou vlastní dílnu. V roce 1601 došlo ke spojení jednotlivých dílen 
v určité společenství, které sklářskému průmyslu v 17. a 18. století  výrazně dopomohlo 
k vzestupu.  
 Podstatný vliv na kulturní vývoj Lotrinska měl také vévoda Stanislaus Leszcyński, 
dříve polský král. Po Vídeňském míru roku 1738, kdy byl nucen vzdát se polské koruny, byl 

                                                 
1 citováno podle:  Fahr-Becker, Gabriele, Secese, Praha 1998, s. 107. 
2 tamtéž. 
3 E. Gallé, Ecrits pour l´Art, 1884-89, vyd. H. Gallé-Grimm, Paříž 1929, citováno podle: G. Fahr-Becker, s. 107. 



odškodněn vévodstvím lotrinským a vybral si právě Nancy za své sídelní město. V roce 1903 
uveřejnil anglický časopis „The Studio“ článek, ve kterém Henri Frantz vzpomíná na to, že 
„Nancy je město, které se svým půvabem podobá Athénám (…) Nesmíme zapomínat, že 
Nancy bylo v 18. století podivuhodně krásné, ba nádherné město se svými impozantními 
budovami, strohými, stylově čistými fasádami a uměleckými kovanými branami. Každý detail 
byl v dokonalé harmonii s celkovým obrazem.“4 
  

L´Ecole de Nancy 
 
 „Ecole de Nancy, Alliance provinciale des industries d´art“ byla oficiálně založena 
13.2.1901,  skupina mladých uměleckých řemeslníků, které spojovalo společné nadšení pro 
vnímání krásy odvozené z pozorování přírody a také nechuť k imitování uměleckých stylů 
minulých epoch, se ovšem ustavila už 90. letech 19. století okolo vedoucího ducha celé 
skupiny, Emila Gallého.  
 Označení „Ecole de Nancy“ se poprvé objevuje roku 1881 v Gallého  spisech, právě 
ve spojení s jeho požadavkem návratu k přírodě jako jediném zdroji motivu v umění.  
Fakticky i podle jména existovala Ecole de Nancy již od roku 1894, kdy na výstavě právě 
založené Societé Lorraine des Arts Decorativs vystavovali přední umělci regionu svá díla. 
V této době se uskutečnily první nákupy pro plánované muzeum společného umění a 
slohovou shodu nebylo možné přehlédnout. Po ohromném úspěchu lotrinských umělců na  
Světové výstavě v Paříži v roce 1900 se stala nutnost oficiálního spojení zřejmou. 
 Představenstvo tvořili Emile Gallé, Louis Majorelle (1859-1926), Jean-Antonin Daum 
(1864-1930) a ebenista Eugene Vallin (1856-1922). Po smrti Gallého převzal předsednictví 
malíř, sochař a návrhář Victor Prouvé (1858-1943). Členy výboru bylo mnoho význačných 
umělců školy, vědců a literátů. Nejznámější účastníci každoročních výstav šířili slávu svého 
města, architekt a malíř Emile André (1871-1933), návrhář Henri Bergé (1870-1937), 
architekt Lucien Weissemburger (1860-1929), ebenista, malíř skla a sochař Jacques Gruber 
(1870-1926), knihař René Wiener (1955-1940), architekt Charles André (1841-1921) a 
dekoratér Camille Martin (1861-98). Je třeba zmínit také uměleckého kritika Rogera Marxe 
(1853-1913), protože svou činností přispěl spolu s nakladatelem Eugenem Corbinem (1867-
1952), vydavatelem časopisu Art et Industrie, k mezinárodnímu uznání tohoto společenství. 
 Cílem této skupiny umělců bylo vybudování společných ateliérů, organizace výstav, 
podpora dorostu a reforma vzdělávání v uměleckých povoláních. To zahrnovalo mimo jiné 
zavedení pravidelných kurzů uměleckého řemesla na odborných školách. Navíc se snažili 
přizpůsobit tradiční umělecké řemeslo novým průmyslovým výrobním postupům. Důležitým 
kritériem se stala účelnost všech produktů uměleckého řemesla. Přičemž lotrinská flóra 
zůstala nejdůležitějším zdrojem inspirace pro Art Nouveau z Nancy. 
 Po vypuknutí první světové války se Lotrinsko znovu stalo bojištěm a v jejím 
důsledku toto společenství umělců ztroskotalo. Ale už v předchozích letech zatlačila 
kapitalistická hospodářská struktura orientovaná na levnou masovou produkci individuálně 
náročnou tvorbu do pozadí. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
4 The Studio, Bd. XXVIII, s. 108-17, citováno podle: Garner, Philippe, Emile Gallé, München 1979, s. 9. 



Emile Gallé (1846-1904) 
 
 Emile Gallé se 
narodil 4. května 1846 
v Nancy jako dědic malého 
keramického a sklářského 
podniku. Jeho otec Charles 
Gallé se přiženil do 
podniku se zrcadlovým 
sklem a protože se mu 
velmi rychle podařilo 
dosáhnout výrobních 
úspěchů, rozšířil sortiment 
podniku o fajáns, zboží, 
které vyhovovalo jeho 
sklonům. 
 Malý Emile byl 
vychováván v přísném 
protestantském duchu, denně se svou matkou četl bibli, ale brzy začal doplňovat výběr svou 
četbu také podle vlastního vkusu. Vášnivě rád četl básně a už v době studií na humanistickém 
gymnáziu v Nancy se projevilo jeho výjimečné literární nadání. V této době se také Emil 
zabýval filozofií a poprvé se projevila jako láska k přírodním vědám. Jeho profesorem byl 
D.A.Godron, autor děl „la Flore Francoise“ a „la Flore Lorraine“ a Emilův zájem o botaniku a 
zoologii dodal jeho dosud jen vlažnému zaujetí malováním nové impulsy. Již jako patnáctiletý 
navrhoval pro rodinný podnik první květinové motivy, které byly provedeny ve skle a 
keramice. O rok později opustil gymnázium a odešel do Německa, aby tam pokračoval ve 
studiu. Léta 1862-66 strávil hlavně ve Výmaru, kde se zaobíral sochařstvím a kreslením, 
věnoval se filozofii i hudbě současných skladatelů, především Franze Liszta, zapsal si 
přednášky z dějin umění, zoologie, botaniky. V roce 1866 odešel do Meisenthalu v Sársku a 
vstoupil do sklářského podniku Burgund, Schwerer & Co., kde se začal zabýval chemickými 
postupy používanými při výrobě skla. 
 Od roku 1870 pracoval Gallé v rodinném podniku v Saint-Clement a zavedl výrobu 
rustikálního nádobí zdobeného figurkami koček, psů, slepic nebo hus, které se stalo 
všeobecně známé jako „Service du ferme“. V této době začal poprvé spolupracovat 
s Victorem Prouvem, jehož záliba v romantizujícím středověku zanechala v Gallém velký 
dojem a trvale ovlivnila jeho první smaltové dekory na skle. Překvapivé je, že Victorovi bylo 
v té době pouhých 11 let. 
 V době vypuknutí války mezi Francií a Pruskem bylo Gallému 24 let a musel tedy 
narukovat. Po propuštění z armády ovšem zjistil, že zůstal odříznutý od svých přátel i od své 
lotrinské laboratoře v Meisenthalu, který byl obsazen Němci.  Rozhodl se proto odcestovat 
s otcem do Londýna, který se v té době účastnil výstavy „The Art of France“. Emil využil 
tohoto pobytu ke studiu v londýnské botanické zahradě a také v South Kensington Museum a 
v Národním muzeu, kde obdivoval staré sklo a dálněvýchodní umění. Podnikl také cestu do 
Paříže, Itálie a Švýcarska, přičemž na něj pronikavým dojmem zapůsobilo antické, benátské a 
islámské sklo vystavované v Louvru.  
 V roce 1875 se oženil s Henriettou Grimmovou, která byla stejně jako jeho matka 
dědičkou obchodu se zrcadlovým sklem. 
 Z řady samostatných experimentálních prací vystavil Gallé některé objekty v Paříži na 
„Union Centrale Exhibition“ v roce 1878 a tehdy také poprvé dává výraz svému patriotismu,  
vyvolanému dozvuky války mezi Francií a Pruskem. Poprvé používá Gallé lotrinský kříž jako 



motiv a spojuje ho s vlastním jménem. Tato první větší a zároveň velmi úspěšná výstava 
vzbudila značný zájem o jeho práci. 
 Na Gallého práci působilo množství vlivů, ovšem trvale určovalo jeho dílo nadšení pro 
japonské umění, se kterým se seznámil zejména při studiu v Londýně a Paříži. V estetické 
koncepci japonských umělců viděl uskutečnění svých vlastních myšlenek. V pozdějších letech 
ho také pojilo blízké přátelství s Japoncem Tokuso Takasimou, který navštěvoval Ecole 
Forestiére v Nancy. Umělecký kritik Henri Frantz napsal v roce 1897 o Gallém: „Odvozuje 
všeobecné pojetí a základní principy svého stylu z japonského umění; nesmíme z toho však 
činit závěry, že je otrocky kopíruje. Nic se japonskému umění nepodobá méně než Gallého 
práce (…) Přivlastňuje si jen pojetí stylu japonských umělců a zpracovává je s umem a 
vkusem. V přírodě nachází neustále nové podněty, ba je třeba říci, že příroda je jeho nejužším 
spolupracovníkem. Když Gallé zobrazuje květinu, redukuje ji s velkým uměleckým citem na 
to podstatné a dekorativní v jejím tvaru a zabarvení. Zdá se, že zhušťuje bytostnou podstatu 
rostliny, aby jí dal určitý postoj a pohyb, aby zpracoval její individualitu velice živým 
způsobem. Nicméně účelnost kusu, který navrhuje, stojí vždy na prvním místě.“5 Japonského 
ducha vyzkoušel Gallé i na svých pracích z fajánse, dříve než je zušlechtil v kvalitativně 
nedostižném uměleckém sklu. 
 
 Gallé bývá označován jako lyrik skla, ve svých pracích spojuje botaniku, chemii, 
umění a etiku z poetických hledisek. Ač vlastenec, byl zároveň horlivým stoupencem 
Richarda Wagnera a úsilí o krásu a jednotu v Gallého díle se blíží právě Wagnerovu pojetí 
gesamtkunstwerku.  

  

vlevo:  

Emile Gallé - Le Main (Ruka), skleněná plastika, 
okolo 1900, sklo barvené a mramorované ve 
hmotě, foukané, tvarované, skleněné aplikace. 

vpravo: 
Emile Gallé – L´Orchidée, váza, 1900, přejímané 
sklo, řezaný a přejímaný dekor, výška 31 cm 
Musée de Chateau, Boulogne-sur-Mer 
Rafinované orchideje popisoval Joris-Karl-
Huysmans v románu Á rebours (1884), bibli 
secesních umělců: „Zahradníci přinášeli nové 
varianty, které se podobaly umělé kůži protkané 
červenými žilkami; a většina, jakoby rozežraná 
vyrážkou, rozpínala své bledé maso, se skvrnami 
vyrážky a postižené lišejem; (…) echinopse, 
jejichž květy zabalené do vaty měly odpornou 
růžovou barvu zmrzačeného údu (…)“ 
 
 
 
 
 
 
 
Při vytváření svých váz dával uměleckým 

řemeslníkům krátké pokyny, které často pocházely z nějaké básně Baudelairovy nebo 
Mallarméovy, k tomu několik čerstvých květů a chemických vzorců – tak vznikaly „verres 

                                                 
5 Henri Frantz.In: The Magazín of Art, březen 1897, citováno podle: G. Fahr-Becker, s.113. 



parlantes“, „mluvící skla“, která vytvářel jako svou poctu literatuře. Výrobky ze skla opatřené 
citáty od jeho oblíbených spisovatelů – Mallarméa, Rimbauda, Verlaina, Baudelaira, Huga a 
dalších – zintenzivňovaly pocit, na který se soustřeďoval. V Gallého pojetí  „umělec nespouští 
chemické reakce, nevyrábí květinu, hmyz, krajinu, nýbrž zobrazuje podstatné rysy, jakoby 
esenci prožitého a viděného.“6 
 Přestože Gallé chápe techniku pouze jako prostředek svého poselství, byly by jeho 
práce nepředstavitelné bez množství komplikovaných postupů zpracování skla, kterým 
věnoval pozornost ve svém díle Notices sur la production du verre (Nancy 1884). Postup 
výroby přejímaného skla řezaného z výšky a z hloubky na způsob činských „snuff-bottles“ 
dynastie Chan je v jistém smyslu základní metodou. Matoucí dodatečné množství použitých 
technik lze často sotva identifikovat, protože právě technika má zůstat nepoznána, to znamená 
oproti celkovému dojmu ustupovat do pozadí. 
 
 Gallé se snažil využít celý potenciál skla jako média. Prozkoumával možnost barvy, 
nejdříve průsvitné, později matné barvy, která umožnila širší škálu výrobků. Stupně barvy a 
průsvitnosti bylo možné ovlivňovat pozměňováním používaného postupu a bylo možné 
vytvořit jemné světelné efekty  vyvolávající dojem vody nebo atmosféry. Mnohé další efekty 
se daly získat experimentováním s oxidací předmětu v kyselých koupelích nebo použitím 
kyseliny při rytí.  Gallé dosahoval plastických efektů tvarováním skla, přidáváním dalších 
vrstev nebo používáním kyseliny k odstraňování vrstev. Experimentoval i tím, že do 
samotného skla zasazoval další prvky, například kovový list, zlatý prach nebo email. 
Například u techniky champlevé byly dutiny vytvořené  ve skle spojené pozlacením a teprve 
pak zaplněny vrstvami průsvitného emailu, jehož lesk byl zvýrazněn výplní dutin; technika 
marquetrie-sur-verre, smíchání poloroztavených vrstev skla na poloroztaveném jádře, mu 
umožnila sochařskou kontrolu formy. Byl by nutný rozsáhlý výklad k porozumění 
jednotlivým sklářským technikám,  nicméně k pochopení Gallého díla je spíše nutné si 
uvědomit, že podstatou Gallého umění jsou nevysvětlitelná tajemství a nálady. 

 
 
 

Emile Gallé: váza, okolo 1900  

Verre églomisé, intercalaire, mramorované, skleněná 
noha s bublinami a zatavenými kysličníky, výška 20 cm. 
Ve svém románovém cyklu A la recherche du temps 
perdu, Hledání ztraceného času, (1913-27) si Marcel 
Proust vybavuje verre eglomisé: „Brzy nastane zima: 
v rohu okna se jako na Galléově sklu ukáže mrazivá 
sněhová žilka“ a dále: „Moře s peříčky jakoby nehybné 
pěny, namalovanými jemně jako od Pisanella a fixované 
smetanově bílým emailem, jakým bývá na Galleho sklu 
zobrazena sněhová pokrývka.“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Emile Gallé: Ecrits pour l´Art, 1884-1889. Citováno podle: G. Fahr-Becker, s.114. 



 
 
 
nahoře vlevo a vpravo: vázy, marqueterie de verre, 1900, sbírka Alain Lesieutre 
vlevo dole: skleněná váza, s abstraktním dekorem podle japonského vzoru, 1900, sbírka Alain Lesieutre 
vpravo dole: skleněná váza s citátem od Maeterlincka – Toutes les ámes sont profes, il faut cependant que 
l´une d´elles commence, pourqoui ne pas oser étre celle qui commence (…), sbírka Alain Lesieutre 



 Z Emila Gallého se později stal také umělecký truhlář, ebenista. Tuto skutečnost 
podnítilo jeho přání dát svým skleněným výtvorům  také odpovídající stanoviště. V roce 1884 
si zařídil vlastní nábytkářskou dílnu a již roku 1886 byl majitelem továrny na nábytek, což mu 
umožnilo ohromit publikum pařížské světové výstavy v roce 1889 skutečnými zázraky ve 
dřevě. Také při výrobě nábytku uplatňuje Gallé inspirace patrné i v jeho ostatním díle, totiž 
fascinaci japonským uměním a využívání přírodních motivů, třetí inspirační složkou se stalo 
rokoko, jehož působení je v prostředí Nancy zřetelné. 

 
 
 
 „Gallého nábytek se vyznačuje ještě 
více než vázy tím, že se skládá výlučně z prvků 
vypůjčených z přírody. Není zde nic, co by 
s něžností citlivého člověka, básník, učence 
nedokazovalo bezmeznou lásku řemeslníka 
k půdě vlasti. Dřeva, kterým dával přednost, 
pocházejí z jeho rodného Lotrinska. Buď je 
vyřezával a dával vyniknout dekorativním 
motivům, jež se staly známkou materiálu či 
udávaly funkci nábytku, nebo čerpal z různých 
zvláštností jejich barevné stupnice pro četné 
odstupňování motivů intarzie, spojených 
s přírodou. Na deskách stolů, na postranních 
plochách jeho komod a vitrín najdeme krajiny 
s nenuceně zakomponovanými květinami, 
rostlinami, travami, ptáky a motýly.“7 

 

Emile Gallé: příborník  

 

Emile Gallé: Aube et 
Crépuscule (Rozednívání a 
stmívání), postel s můrami, 
1904. Palisandr, ebenové dřevo, 
perleť, irizující měsíční sklo.  

Gallé vytvářel skutečně 
ozdobný nábytek, jehož 
přejemnělý luxus se projevoval 
v rafinované technice intarzií, 
inspirované sklářskými pracemi. 
Exotická dřeva jsou 
kombinovaná s cizelovaným 
kováním, často nacházíme 
nápisy s morálně etickým, jakož 
i symbolickým obsahem. Přes 
čela postelí se pnou křídla 
nočních motýlů a na desce 
pracovního stolu čteme  „práce 
je potěšení.“  

                                                 
7 Rogner Marx: Emile Gallé – Psychologie de l´artiste et synthese de l´ouevre, In: Bulletin des Sociétés 
Artistiques de l´Est, 1904, citováno podle:G. Fahr-Becker, s. 116. 



 V posledních letech svého života zažil Emile Gallé své největší triumfy. Ale zároveň 
s úspěchem se dostavila i nemoc a obavy ze smrti. Jeho poslední práce „Vases Maladifs“ 
prozrazují svými nemocnými barvami a dekadentními formami slabost a propad jejich tvůrce. 
 Emile Gallé zemřel 24. září 1904 na leukémii. Jeho jméno ovšem neupadlo v 
zapomnění, Emile Lang převzal vedení manufaktury a Victor Prouvé dohled nad celým 
podnikem a pokračovali tak  v jeho díle.  Podnik ukončil svou činnost teprve v roce 1935. 
 
 
 

 

Victor Prouvé: Portrét Emila Gallého  

„Prostředí líčí Gallého lyricko-poetického ducha, 
k čemuž patří jako integrující prvek i vedení světla, 
které vytváří za hlavou portrétovaného jakousi 
gloriolu.“ (Nancy 1900, katalog k výstavě) 
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