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Slovenská národná galéria má skromnú zbierku diel
japonskej proveniencie. Jej podstatnú časť tvoria origi-
nály ilustrácií detských kníh získaných väčšinou od oce-
nených výtvarníkov medzinárodnej súťažnej prehliad-
ky Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Ďalej sú to vý-
tvarné diela japonských umelcov druhej polovice 20.
storočia.

Za posledných niekoľko rokov Slovenská národná
galéria participovala na dvoch projektoch mapovania
japaník v európskych zbierkových inštitúciách. Výsled-
ky prvého prieskumu boli zverejnené v publikácii
A Report on Japanese Materials in Europe. A Summary
of Japan-Related Materials Overseas, ktorú vydalo Edo-
Tokyo Museum v roku 1997.1 Informácie o Slovenskej
národnej galérii (s. 140) sú však nepresné. Okrem mno-
hých vecných chýb chýbajú údaje o súbore 18 fareb-
ných drevorezov, ktoré v čase prípravy správy neboli
ešte spracované. SNG ich získala darom v roku 1992 od
americkej výtvarníčky Sandrie Hu, ktorá v tom čase hos-
ťovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.2

Podobný projekt evidencie diel japonskej provenien-
cie v európskych umeleckých zbierkach zorganizoval
v novembri 2003 Japonologický seminár Bonnskej uni-
verzity (Japanologisches Seminar, Universität Bonn),
ktorý podporila Nadácia Toyota (Toyota Fundation To-
kyo). Pri tejto príležitosti sa vykonala revízia katalogizá-
cie japaník s tým, že sa doplnili údaje o novozískaných
farebných drevorezoch. Výsledky bonnského projek-
tu by mali byť zverejnené v priebehu roka 2004.

Cieľom tohto príspevku je upozorniť nielen sloven-
skú odbornú verejnosť na galerijnú kolekciu 18 fareb-
ných drevorezov s nádejou, že v budúcnosti by sa mohli
stať predmetom komplexnej štúdie. Okrem technických
parametrov text obsahuje aj základné informácie o tvor-
coch drevorezov a o období, v ktorom vznikli.

Počiatky japonských farebných drevorezov siahajú
až do 17. storočia. Krátko po tom, ako sa emancipovali
od knižnej ilustrácie ako samostatné grafické listy (iči-
maje), vytvoril sa termín ukiyoe ako označenie nového
žánru. Ukiyo (prekladá sa ako „plynúci“ alebo „pomi-
nuteľný svet“) je vlastne buddhistický pojem označu-
júci „svet tela“, ktorý sa však počas obdobia Edo vý-
znamovo posunul k označeniu „sveta zmyslových ra-
dostí“.3
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Jadrom tvorby umelcov ukiyoe sa stala grafická pro-
dukcia. Namiesto predchádzajúceho umenia nábožen-
ských, historických alebo literárnych tém ukiyoe rea-
listicky zobrazovali scény z každodenného mestského
života, z prostredia divadelných a zábavných štvrtí ako
vtedajších kultúrnych centier mešťanov. Až neskôr sa
obohatili o obrazy krajín, vtákov a kvetov. Umelci ukiyoe
považovali seba a svoje diela za vedomú opozíciu voči
oficiálnemu maliarstvu (reprezentovala ho predovšet-
kým škola Kano), podporovanému vládnucou vojen-
skou šľachtou. Ich umenie však malo charakter synté-
zy integrujúcej všetky dovtedajšie štýly vrátane školy
Kano. Jadrom ich tvorby sa stala grafická produkcia.
Okrem nej v ich dielňach vznikali aj maľby nazývané
nikuhitsu-go, pri ktorých sa zdôrazňovala jedinečnosť
ťahov ruky štetcom. Išlo o dosiahnutie neopakovateľ-
nosti maliarskeho diela v porovnaní s početnými edí-
ciami grafických listov, naviac ohrozovanými častým
vydávaním falzifikátov. Ukiyoe mali obrovský vplyv na
japonské ľudové umenie a európske moderné maliar-
stvo na konci 19. a začiatkom 20. storočia.4

18 japonských farebných drevorezov ukiyoe zo
zbierky SNG je dielom siedmich majstrov, resp. ich diel-
ní. Hoci ide skôr o náhodný výber, poskytujú pomerne
dobrý obraz o vývoji tejto špecifickej výtvarnej techni-

1 A Report on Japanese Materials in Europe. A Summary of Ja-
pan-Related Materials Overseas. Edo-Tokyo Museum, Tokyo
1997.

2 Sandria Hu vystavovala v galérii Medium v Bratislave (25. máj
– 24. jún 1995). Komisárkou výstavy nazvanej Sandria Hu,
Horský park a monumenty USA bola Ľuba Slušná.

3 SHONO-SLADEK, Masako: Japanische Holzschnitte als Kunst des
Bürgerturms. In: SHONO-SLADEK, Masako: Heiteres Treiben in
der vergänglichen Welt. Japanische Holzschnitte des 17. bis 19.
Jahrhunderts. Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln.
Köln 1991, s. 11-16 a 211-212. – Existuje množstvo zdrojov vy-
svetľujúcich pojem a dejiny ukiyoe, všetky sa však zväčša
opakujú. Štúdiu Masako Shono-Sladek považujem za jednu
z najprepracovanejších a najzrozumiteľnejšie sformulovaných.
Tu aj odkazy na ďalšiu literatúru.

4 K problematike kultúrnych vzťahov medzi Japonskom a Euró-
pou v 19. storočí najnovšie PEKAR, Thomas: Der Japan-Diskurs
im westlichen Kulturkontext (1860–1920). München 2003.
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ky na konci obdobia Edo (1603–1868)5 a na začiatku
obdobia Meidži (1868–1912), teda v období jej najväč-
šieho rozmachu a postupného ústupu do úzadia
v dejinách japonskej kultúry. Sú pomerne dobre zacho-
vané, zrejme ešte pred akvizíciou boli ošetrené, ale
záznam o tom nie je. Čiastočne poškodené sú len okra-
je jemného hodvábneho papiera, ktorý bol na niekto-
rých miestach napadnutý červotočom. Japonské fareb-
né drevorezy sa tlačili na štandardizované formáty pa-
piera, ktoré majú svoje špecifické označenia. V prípade
skúmaných listov prevláda stredný formát aiban, šesť
listov je tlačených na veľký formát ôban.6

V tvorbe ukiyoe získala na začiatku 19. storočia do-
minantné postavenie škola Utagawa, z ktorej pochá-
dza väčšina umelcov zastúpených v zbierke Slovenskej
národnej galérie. Jej zakladateľom bol Utagawa Tojo-
haru (1735–1814), predčil ho však jeho žiak Utagawa
Tojokuni I. (1769–1825). Dokázal vybudovať prosperu-
júcu dielňu, ktorá vďaka svojej obrovskej produkcii zís-
kala nielen dominantné postavenie na trhu, ale aj dlho-
trvajúci vplyv na ďalších umelcov. Tojokuni I. odcho-
val 29 žiakov, z nich dvaja najlepší – Kunisada a Kunijoši
– súperili o ovládnutie dielne a jej ziskov. Podarilo sa

Utagawa Kunisada (Utagawa Tojokuni III): Muž pod sakurou
(I). Majetok SNG Bratislava. Foto: A. Mičúchová, S. Sternműllero-
vá

Utagawa Kunisada (Utagawa Tojokuni III): Žena pod sakurou
(I). Majetok SNG Bratislava. Foto: A. Mičúchová, S. Sternműllero-
vá

to inému z Tojokuniho žiakov Tojošigemu (Utagawa
Tojokuni II., 1777–1835). Zobral si za manželku majstro-
vu dcéru, ale čoskoro zomrel. Vedenie dielne prevzal
arogantný Kunisada (Utagawa Tojokuni III., 1786–
1864), ktorý sa sám vyhlasoval za najtalentovanejšieho
Tojokuniho žiaka. Kritika si však viac cení diela jeho
soka Utagawu Kunijošiho (1797–1861). Ten mal via-
cerých žiakov, ale najznámejší sú Jošitoši Taiso (1839–
1892) a Jošiiku Utagawa (1833–1904), tiež neúprosní ri-
vali. Obaja žili už v čase, keď umenie ukiyoe bolo na
ústupe. Jošiiku sa dostal do povedomia ako schopný
novinový ilustrátor. V tejto profesii sa presadil aj Toši-
kata Mizuno (1866–1908), Jošitošiho žiak. Tošikata Mi-
zuno bol všestranne činný napríklad aj ako maliar por-
celánu. Jeho všestrannosť však bola vynútená okolnos-
ťami, keď sa do módy dostali európske grafiky a záujem
domáceho trhu o tradičné japonské umenie upadal.
Učitelia a štátni úradníci posielali mladých japonských
umelcov do Európy alebo pozývali na univerzity v To-
kiu, Ósake a Kjóte grafikov najmä z Británie a Talianska.
Jošiikovým rovesníkom bol Tojohara Kuničika (1835–
1900), žiak Utagawu Tojokuniho III. (Kunisadu). Ten
rovnako ako Eisen Ikeda (1790–1848), tiež zastúpený
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5 Datovanie nástupu obdobia Edo je v literatúre rôzne (1603,
1606, 1615).

6 O rozmeroch a názvoch jednotlivých formátov japonského
papiera používaných pri ukiyoe in: SHONO-SLADEK (c. d. v pozn. 3),
1991, s. 214-215.

7 Signatúry autorov a názvy jednotlivých listov transkriboval
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. z Kabinetu orientalistiky SAV v Bra-
tislave. Problematické určenia autorov bolo možné upresniť
pomocou databázy signatúr umelcov ukiyoe uverejnenej na
internetovej stránke www.artelino.com. Z nej som najviac čer-
pal pri zostavovaní profilov umelcov. Zostavovatelia stránky
sa odvolávajú na najdôležitejšie lexikóny a monografické štú-
die o japonských umelcoch, ktoré možno opäť uviesť: MER-
RITT, Helen – YAMADA, Nanako: Modern Japanese Woodblock
Prints 1900–1975. Honolulu 1995; LANE, Richard: Images from
the Floating World: The Japanese Print. Fribourg, 1978; LAURAN-
CE, P. Roberts: A Dictionary of Japanese Artists. New York, 1976;
THIEME, Ulrich – BECKER, Felix (eds.): Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig
1951; BLAKEMORE, Frances: Who is Who in Modern Japanese
Prints. New York – Tokyo, 1975; KLOMPMAKERS, Inge: Of bri-
gands and bravery – Kuniyoshi’s heroes of the Suikoden. Lei-
den, 1998; FORRER, Matthi: Hiroshige: Prints and Drawings.
München – London –New York, 1997; LANE, Richard: Images
from the Floating World. New York, 1978; NEWLAND, Amie Reig-
le: Time present and time past. Images of a forgotten master
Toyohara Kunichika 1835–1900. Leiden, 1999; STEVENSON,
John: One Hundred Aspects of the Moon. Leiden, 2001.

v zbierke SNG, bol silný alkoholik a zurvalec, čo však
nijako neovplyvnilo záujem o ich diela. Okruh umel-
cov bratislavskej zbierky ukiyoe uzatvára Utagawa Hi-
rođige (Andô, 1797–1858), ktorý patrí k inému prúdu
školy Utagawa, vychádzajúcemu od majstra Utagawu
Tojohira (1773–1828). Hirošige sa zaraďuje k najlepším
krajinárom a k popredným japonským grafikom prvej
polovice 19. storočia spolu s Hokusaiom Katsušikom
(1760–1849), mimoriadne uznávaným najmä vďaka je-
dinečným listom s pohľadmi na Fudži.7

Utagawa Kunisada
(Utagawa Tojokuni III.)

1786–1864

Narodil sa v Tokiu ako syn vplyvného obchodníka-
prievozníka. Ako 15-ročný sa stal žiakom školy Utaga-
wa a prijal umelecké meno Kunisada. V roku 1807 vy-
tvoril svoju prvú ilustrovanú knihu. Od začiatku ho spre-
vádzal komerčný úspech a spoločenské uznanie, čo sa
spätne negatívne odzrkadlilo na jeho osobnosti. Súpe-
ril so svojím kolegom Utagawom Kunijošim o post naj-
schopnejšieho umelca ukiyoe, no v skutočnosti im
obom išlo o ovládnutie ziskov dielne po smrti majstra
Utagawu Tojokuniho I. Aj napriek tomu dokázal s Ku-
nijošim spolupracovať. Kunisada si založil svoju vlast-
nú školu, ktorá bola rovnako prosperujúca ako škola
jeho učiteľa či konkurentov. Predpokladá sa, že vytvoril
okolo 20 000 listov. Z nich podstatnú časť treba pova-
žovať za prácu jeho dielne, ich kvalita je značne rozko-
lísaná. Išlo o zobrazenia celého tradičného spektra tém
ukiyoe – výjavy z divadla kabuki, obrázky krásavíc (bi-
džin), historické témy, krajiny alebo obrázky explicit-
ne sexuálnych scén (šunga). 19 rokov po smrti svojho
majstra sa rozhodol prijať jeho meno. Od roku 1844 sa
na svojich grafických listoch podpisoval ako Tojokuni
III. (od roku 1845 menom Šozo). V prvých rokoch svo-
jej tvorby (1807–1844) používal meno Gototei Kunisa-
da, neskôr Kočoro Kunisada (1833–1844).

G 13 110 – Muž pod sakurou (I), 33,1 × 22,7 cm
G 13 111 – Žena pod sakurou (I), 33,2 × 22,8 cm
G 13 120 – Pohľad na more (ilustrácia k 36 básniam

haiku), 33,5 × 22,8 cm
G 13 125 – Dve ženy s opilcom (I), 36,7 × 25,3 cm
G 13 127 – Sliedenie po dáme na terase (III),

36,6 × 25,3 cm

Tojohara Kuničika
(1835–1900)

Narodil sa v tokijskej štvrti Kyobaši. Jeho vlastné
meno je Jasohači Ošima. Asi ako 11 alebo 12-ročný chla-
pec sa stal žiakom ukiyoe v dielni Čikanobu. Zrejme na
jeho odporúčanie prešiel do dielne Kunisadu a prijal
umelecké meno Kuničika, ktoré vzniklo spojením mien
jeho učiteľov. Medzi jeho skoré diela sa zaraďuje por-
trét majstra Kunisadu z roku 1863, po ktorom prevzal

vedenie dielne. Kuničikove diela charakterizuje sýte
červené a modré pozadie (používal anilínové farby do-
vážané z Nemecka). Stal sa vedúcou osobnosťou v tlači
portrétov hercov  obdobia Meidži. Venoval sa aj zobra-
zeniam krásavíc (bidžin) a historickým scénam. „Kres-
lenie, divadlo a pijatika znamenali preňho všetko a viac
od života neočakával,“ tak sa o Kuničikovi vyjadril je-
den z jeho súčasníkov. Patril k umelcom žijúcim bo-
hémskym životom. Nič však nebránilo tomu, aby sa
v rokoch 1865, 1867 a 1885 dostal na ôsme, piate a štvrté
miesto na listine najlepších majstrov ukiyoe, ktoré zve-
rejňoval tokijský denník. Dokonca v roku 1867 dostal
oficiálnu objednávku podieľať sa na reprezentácii Ja-
ponska na svetovej výstave v Paríži.

G 13 126 – Výjav v člne, 36,1 × 24,5 cm

Utagawa Kunijoši
(1797–1861)

Narodil sa v Tokiu ako syn farbiara hodvábu. Jeho
pôvodné meno bolo Jošisaburo. Informácie o jeho
detstve sú rôznorodé. Niektoré zdroje uvádzajú, že prv,
ako sa v 14 rokoch stal žiakom Toyokuniho Utagawu I.,
učil sa u Katsukawu Šunteiho. V Tojokuniho dielni pri-
jal svoje umelecké meno Kunijoši, ktoré vzniklo spoje-
ním jeho pôvodného a majstrovho mena. Prvý úspech
dosiahol v roku 1827 šiestimi návrhmi pre veľkú sériu
nazvanú 108 hrdinov zo Suikodenu. Zobrazovala prí-
hody a povesti o obdivovaných hrdinoch, vychádzajú-
ce zo starého čínskeho románu zo 14. storočia, ktorý
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Utagawa Kunijoši: Boj sawamura. Majetok SNG Bratislava. Foto:
A. Mičúchová, S. Sternműllerová

bol obľúbený aj v Japonsku. Témam vojenských bitiek
a hrdinov sa venoval aj naďalej, čím si vyslúžil prezýv-
ku Kunijoši, grafik hrdinov. Po tom, ako sa jeho ekono-
mická situácia stabilizovala (živil sa tiež ako predajca
a opravár podlahových krytín), začal sa venovať aj iným
témam – výjavom zo strašidelných príbehov, kresleným
vtipom, krajinám, zobrazeniam krásavíc (bidžin) a her-
cov. Pokúsil sa o ukiyoe so zriedkavými prírodnými
motívmi, zobrazujúcimi najmä vtáky a ryby. Špecific-
ké miesto v jeho živote majú mačky, ktoré miloval
a v jeho dome sa ich vždy potulovalo najmenej tucet,
no na grafikách sa dostávali veľmi zriedkavo, aj to zo-
stávali skryté niekde v pozadí. Kunijošiho ukiyoe s mač-
kami sa však tešia veľkej pozornosti zberateľov. Okrem
grafickej tvorby sa venoval aj maľbe nikuhitsu (maľba
štetcom podobná ukiyoe). Jeho prispením sa rozšírilo
surimono – pamätné kalendárové alebo novoročné tla-
če – s krajinárskymi motívmi. Na začiatku 40. rokov 19.
storočia sa jeho tvorba výrazne pozmenila vplyvom
európskej grafiky, dokonca vlastnil jej zbierku. Zmena
sa prejavila najmä uplatnením zásad geometrickej per-
spektívy, novými spôsobmi zobrazenia oblakov a mo-
deláciou pomocou svetla a tieňov. Kunijoši patril k tým
umelcom, ktorí svojimi grafickými listami vyjadrovali

formou satiry a irónie kritiku spoločnosti. V roku 1843
sa dostal do konfliktu s verejnou mocou a podstúpil
vyšetrovanie, ktoré skončilo pokarhaním a nariadením
zničiť všetky matrice so satirickými motívmi. Kunijoši
sa vždy pridŕžal svojho vlastného presvedčenia. Mno-
hokrát pre nezhody odmietol lukratívne ponuky vyda-
vateľov. V posledných rokoch jeho života sa v dôsledku
choroby znižovala kvalita Kunijošiho produkcie. To sa
však nijako neodrazilo na prosperite dielne, v ktorej
pracovalo mnoho žiakov. Medzi nimi vynikali predo-
všetkým Jošiiku a Jošitoši, o ktorého sa staral ako o vlast-
ného syna. Kunijoši zomrel na následky mozgovej prí-
hody 14. apríla 1861.

G 13 113 – Pozhovenie pod sakurou, 33,4 × 22,8 cm
G 13 114 – Boj sawamura, 33,2 × 22,8 cm
G 13 115 – Prenášanie cez vodu, 33,4 × 23,0 cm
G 13 117 – Herec Kimpira, 33,3 × 22,8 cm
G 13 118 – Divadelná scéna: Sumó Goró s dámou,

33,4 × 22,7 cm

Jošiiku Utagawa
(1833–1904)

Narodil sa ako syn majiteľa čajovne. Bol žiakom Uta-
gawu Kunijošiho. Spolu s Jošitošim patril k jeho najta-
lentovanejším učňom, no medzi oboma žiakmi pretr-
vávala silná rivalita – Jošiiku šikanoval Jošitošiho. Pre-
sadil sa ako novinový ilustrátor.

G 13 123 – Toaleta v kimone (zo série 36 miest jarných
výletov), 37,0 × 25,2 cm

G 13 124 – Gejša so šamisenom (zo série 36 miest jar-
ných výletov), 35,4 × 23,8 cm

Tošikata Mizuno
(1866–1908)

Jeho pôvodné meno bolo Mizuno Kumedžiro. Na-
rodil sa v Tokiu. Ako 13-ročný sa stal žiakom Jošitošiho
Taisa. Popularita ukiyoe však koncom 19. storočia v Ja-
ponsku upadla, do popredia záujmu sa dostávali gra-
fické listy importované zo západnej Európy. Určitým
stimulom pre obnovenie dopytu pre tradičné domáce
umenie bola sino-japonská vojna (1894–1895). Tošika-
ta Mizuno sa úspešne zviezol na tejto vlne krátkeho
znovuzrodenia ukiyoe a vytvoril niekoľko listov s vojen-
skou tematikou. Ďalším podnetom pre obnovenie pro-
dukcie ukiyoe bol export do Francúzska. Na vývoz bol
určený i maľovaný porcelán a lakované predmety. Mi-
zuno sa presadil aj v týchto oblastiach umeleckého re-
mesla a tiež sa venoval štúdiu tradičnej japonskej maľ-
by. Do povedomia sa dostal aj ako tvorca kuči-e, čo sú
titulné obrázky pre ženský románový balast. V roku 1887
získal po svojom učiteľovi Jošitošim miesto novinové-
ho ilustrátora pre tokijský denník Jamato šinbun. Z tvor-
by Tošikatu Mizuna si zasluhuje pozornosť niekoľko sé-
rií žánrových obrázkov žien s deťmi a bidžin – obrázky
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krásavíc. Z nich je najznámejšia séria nazvaná 36 obráz-
kov krásavíc, z ktorej sa do zbierky SNG dostali dva listy.

G 13 116 – Zbieranie húb (zo série 36 obrázkov krása-
víc), 33,4 × 22,6 cm

G 13 119 – Čakanie na čajový obrad (zo série 36 obráz-
kov krásavíc), 33,3 × 21,8 cm

Utagawa Hirošige
(1797–1858)

Pôvodne sa volal Andô Tokutaro. Narodil sa v Tokiu,
jeho otcom bol samuraj, ktorý sa živil ako hasič. Obaja
rodičia zomreli, keď mal Andô iba 12 rokov. V roku 1811
dostal príležitosť vyučiť sa v škole Utagawa. Jeho maj-
strom bol Utagawa Tojohiro, jeden zo žiakov zakladate-
ľa školy Tojoharu. Rok po nástupe prijal umelecké meno
Utagawa, sám sa však nazýval Utagawa Hirošige (v li-
teratúre je uvádzaný aj pod menom Hirošige Andô).
V roku 1818 vydal svoju prvotinu, ktorou boli knižné
ilustrácie. Až do roku 1830 tvoril v tradičnom duchu
pod silným vplyvom svojho učiteľa. Nové obdobie jeho
tvorby sa začalo vydaním série krajín v rokoch 1833–

Tošikata Mizuno: Čakanie na čajový obrad (zo série 36 obrázkov
krásavíc). Majetok SNG Bratislava. Foto: A. Mičúchová, S. Stern-
műllerová

Jošiiku Utagawa: Toaleta v kimone (zo série 36 miest jarných
výletov). Majetok SNG Bratislava. Foto: A. Mičúchová, S. Stern-
műllerová

1834 s názvom Tokaido godžusan-tsugi no uči (prekla-
dy sa rôznia, zvyčajne sa používa názov 53 staníc/col-
níc v oblasti Tokaido). Išlo o 55 tlačí vo formáte ôban
zobrazujúcich pohľady na krajinu v oblasti Tokaido
(oblasť Japonska spájajúca Edo, dnešné Tokio a Kjóto).
Ovplyvnený úspechom, nasledujúcich 20 rokov sa ve-
noval výhradne krajinárskym motívom z oblasti Toka-
ido – celkom vydal asi 16–19 sérií. Vytvoril aj veduty
iných oblastí Japonska, najhodnotnejšie sú Mejšo Edo
Hyakkej (Stovka slávnych pohľadov na Edo). Treba však
spomenúť aj sériu Slávne miesta v šesťdesiatich rôznych
provinciách, z ktorej pochádza jeden Hirošigeho list
v zbierke SNG (G 13 122). Jeho krajiny charakterizuje
lyrizmus a sentimentalita, vlastnosti, ktorými dokázal
osloviť nielen japonských milovníkov ukiyoe. Ku kon-
cu svojho života produkcia Hirošigeho dielne stúpala
na kvantite, ale upadala na kvalite. Celkový počet vyda-
ných diel sa odhaduje na 5 400 listov. Hoci sa dnes Uta-
gawa Hirošige považuje za najvýznamnejšieho japon-
ského grafika prvej polovice 19. storočia spolu s ďalším
krajinárom Hokusajom, za svoje renomé vďačí uzna-
niu na európskom kontinente. Zomrel 12. októbra 1858
v Tokiu vo veku 62 rokov na choleru.
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G 13 121 – Púšťanie drakov nad ryžovými poliami (28.
list zo série 53 známych pohľadov zo západného
Japonska), 35,4 × 22,3 cm

G 13 122 – Mesto Kjóto, 5. trieda, sviatok na rieke Kamo
(zo série Stovka slávnych miest v šesťdesiatich rôz-
nych provinciách), 33,6 × 22,0 cm

Eisen Ikeda
(1790–1848)

Narodil sa v Tokiu ako syn kaligrafa. Väčšina literatú-
ry uvádza ako jeho učiteľa len slávneho umelca ukiyoe
Kikugawu Eizana, predtým sa však učil u istého menej
známeho majstra Hakkeisaja. Eisen Ikeda mal pomer-
ne úzko vymedzený okruh tém, sústredených na ob-
rázky krásavíc (bidžin-ga), bezostyšné sexuálne scény
(šunga) a v závere svojho života to boli aj krajinárske
scenérie. Ikedove obrázky žien charakterizuje prirodze-
nosť výrazu tváre či postoja buď nahých krásavíc, ale-
bo oblečených do nádherne previazaného kimona.

V 30. a 40. rokoch 19. storočia vytvoril niekoľko listov
krásavíc tlačených v odtieňoch modrej, tzv. aizuri, kto-
ré sú medzi zberateľmi mimoriadne cenené. Je známe,
že Ikeda viedol búrlivácky život s početnými milostný-
mi a pijackými aférami. V 30. rokoch 19. storočia vlast-
nil dokonca nevestinec, ktorý neskôr zhorel. Jeho škan-
dalóznemu životu sa neskôr vyrovnal len Tojohara
Kuničika (v európskych dejinách výtvarného umenia
19. storočia vytvára určitú paralelu životný príbeh Tou-
louse-Lautreca). Vulgárne spôsoby Eisena Ikedu zrej-
me zapríčinili konflikt s vydavateľom série 69 colníc
na ceste Kiso, ktorú musel nakoniec dokončiť Hirošige
Andô. Eisen Ikeda napísal stať Zoku ukiyoe ruiko, čo je
dodatok k dejinám ukiyoe. Meno Eisena Ikedu sa
v literatúre uvádza aj ako Ikeda Yošinobu alebo Keisai
Eisen.

G 13 112 – Čítanie listu, 37,8 × 26,2 cm

Martin Šugár, Slovenská národná galéria Bratislava

Japanese Colored Woodprints
in the Collection of the Slovak National Gallery

Summary

The Slovak National Gallery has a modest collection of Japanese provenance. In the last
couple of years the Slovak National Gallery has taken part in two projects mapping Japanese art
in European art institutions. Results of the first survey were published in A Report on Japanese
Materials in Europe. A Summary of Japan-Related Materials Overseas, (Edo-Tokyo Museum,
1997). Information on the Slovak National Gallery (p. 140) is, however, imprecise. Apart from
many factual mistakes, it lacks data on a collection of 18 colored woodprints, which were not
available at the time of the study preparation. The Slovak National Gallery received the gift of
these prints in 1992 from the American artist Sandria Hu, who was at the time a guest professor
at the Academy of Fine Arts in Bratislava.

Similar project tracing Japanese art in European art collections was organized in Novem-
ber 2003 by the Japanologisches Seminar, Universität Bonn, supported by the Toyota Founda-
tion Tokyo. Results are to be published in 2004.

This study aims to draw the attention of Slovak art professionals to the collection of 18
colored woodprints, which may later become a subject of a comprehensive expert study.

Eighteen Japanese ukiyoe colored woodprints in the collection of the Slovak National Gal-
lery were created by seven authors. Although the selection was rather accidental, they provide
quite a good picture of the development of this specific artistic technique at the turn of the Edo
(1603–1868) and Meiji (1868–1912) era, e.g. in the periods of its greatest flourish and
gradual decline in the history of Japanese culture. They are relatively well preserved, probably
repaired before acquisition, although no records of this are available. The edges of fine silk
paper (issue) are partially damaged by woodworm.

English by Michaela Chorváthová




