Monetovy série obrazů
80.

léta 19. století byla doba, kdy se z Moneta stal malíř
rozmanitých regionů Francie. Monet rád maloval v plenéru
a vytvářel několik volně zpracovaných pohledů se stejným motivem
z pohledu zblízka. Tato díla pak dokončoval ve svém bytě či
v ateliéru. Myšlenka, že by jediný motiv, zpracovaný pod různým
světlem a klimatickými podmínkami, nebo pozměněním úhlu
pohledu, mohl být námětem pro mnoho různých obrazů, se patrně
zrodila v této době a v 90. letech 19. století začal metodicky pracovat
s motivy krajin, které pojal jako série. Později Monet vysvětloval
kritikovi Gustavu Geffroylmu a svému obchodníkovi s obrazy
Paulu Durand-Ruelovi, jak jej vedla touha pro „okamžitost“, když
se snažil zachytit prchavé podoby svých motivů pod měnícími

50

se světelnými podmínkami. Toto si vynutilo práci na mnoha
obrazech najednou a prudké změny v reakci na změny světla
a atmosféry. Monet vzpomíná, jak posílal svou dceru Alici zpět
do ateliéru, aby přinesla nová plátna, protože se mu nedařilo
zareagovat na stále se měnící světlo a povětrnostní podmínky.
Více než jednu dekádu se Monet zaměřoval na čtyři ambiciózní
série motivů, z nichž všechny vyjadřovaly aspekty tradiční
Francie. První z těchto sérií byly malby kupek sena, prostý
venkovský motiv, kterému poskytl monumentalitu a obrazový
zájem díky živé a pestrobarevné škále. Následovaly série topolů,
v té době jeho nejdekorativnější obrazy. Monet naplno využil
možnosti zpracování jediného motivu několika způsoby, někdy

Dole Zářivé červené a zlaté barvy obrazu Kupky
sena: západ slunce (1891) demonstrují, jak Monet
stupňoval svou paletu, aby navodil své pocity
z motivu, či dokonce cit pro motiv, spíše než aby
jednoduše znázornil to, co vidí. Zatímco se snažil
vyjádřit kvality světla, uvědomoval si zároveň
výrazové možností svého motivu.

Monetova sláva
Ačkoliv Degas a Pissarro zavrhovali většinu z Monetova novějšího díla
a považovali jej za příliš komerční a v pojetí dekorativní, úspěch sériových
maleb upevnil Monetovo postavení jednoho z nejdůležitějších umělců
své doby. Ve stejném období probíhaly také důležité samostatné výstavy
v galeriích Georges Petit a Durand-Ruela. Durand-Ruelovy zájmy se
rozšířily do Ameriky díky výstavám v New Yorku v roce 1896, kterým
vévodily Monetovy obrazy, a zaručily tak umělci mezinárodní stoupence.
Monetovy obrazy začaly zejména v Americe vynášet vysoké částky.
Zatímco Clemenceaův pokus přesvědčit stát, aby zakoupil kompletní sérii
obrazů rouenské katedrály, se nevydařil, jeden z obrazů byl přesto získán
a tento čin završil Monetovo znovu objevené bohatství a slávu.

Nahoře ÁãâÙèÞÙáâdãÖádvãêÕàÙÚÙßèíêãÖæÕîÙ×Ü
ßéäÙßçÙâÕ âdßØíâÕîâÕaãêÕàêÝîéXàâlçäãÞÝèãçè
çÙçèãØãàãéÕØÕàláÝÖéØãêÕáÝêØXà×Ù ÕàÙ
êãçèÕèâl×ÜãÖæÕîÙ×ÜîØæÕîvãêÕàâXàÕØé
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ßãáäãîÝ×Ù äãéîÙçâÙéæaÝèáâXîâÕßÙáÖéØãê
êäãîÕØl¢
Vpravo µaßãàÝêßÕØãÖæÕîßéäÙßçÙâÕÞÙ
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äÕàÙèÕîØÙâÕîâÕaéÞÙ×ÜàÕØÞÝâãêÕèßí ßèÙæXçÙ
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ÖíçèæîæÕß ÞÙÜãâÕäæãçèãééäláâãçèÕç×Üãäâãçè
êíèêXÙèßãáäãîÝ×Ýü¢
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Dole ÁãâÙèîÕaÕàäæÕ×ãêÕèâÕçêcçcæÝÝèãäãà
ßãàÙáÞÕæÕæãßé¥¬¥ ßØíßãéäÝàâÕÕéß×Ýçèæãáí 
ßèÙæcÖíàíêíçÕîÙâíâÕêÙÙÞâcáäãîÙáßé ÕÖí
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¹àÙÛÕâèâlàÝâÝÙçèæãáçèÕêlÞÙáâdØãßãâèæÕçèé
çÞÙÞÝ×ÜäãÜíÖàÝêáÝÕèÙäãèÕÞl×láÝçÙãØæÕîí¢

PŘ ÍLOHA
Ëíìãòíô÷ñéçáçòvñòðíëßòíîíê
ìßãáãÃîònéèãæíñêßôìmñmðçç
ëßêãàòíîíêªéòãðíóøßîíkßê
ôðíáã¯¶·¯¬

Rouenská katedrála
Monetova volba tak tradičního národního symbolu, jakým je rouenská
katedrála, byla interpretována jako dovolávání se jednoty v době, kdy byla
Francie rozdělena díky Dreyfusově aféře, jež znovu otevřela rány francouzsko-pruské války a zesílila politické boje, které destabilizovaly v 90. letech
19. století republiku. Může však také jednoduše vyjadřovat obavy z toho, zda
dokáže do svého díla přinést „vážné kvality“, které jeho malby podle kritiků
postrádaly. Monet si pronajal byt nad obchodem, který se nacházel u náměstí,
a zaznamenal své dojmy z fasády katedrály, která měnila vzhled. Dvacet
z těchto obrazů bylo vystaveno v galerii Durand-Ruela v roce 1895 a získalo
velké uznání od kritiků.
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Nahoře Rouenská katedrála byla se svou
složitě zdobenou fasádou zřejmě do té doby
nejnáročnějším Monetovým námětem. V této verzi
Monet naznačuje mlhavou, nejasnou atmosféru
ranního světla zpola zakrývajícího monumentální
formu katedrály. Motiv je podpořen jemnými
harmoniemi levandulové a šedé barvy.

Vpravo nahoře V této verzi sleduje Monet katedrálu
v ostrém slunci. Dosahuje efektu zářivé studie
v oranžové a fialové tonalitě. Monetovy měnící se
reakce na jeho motiv jsou evidentní nejen z jeho
palety, ale také z doteku štětce. Malba zde zakrývá
povrch do hloubky, aby malíř naznačil zdivo fasády
katedrály.

Vpravo Toto je jedno z nejimpresionističtějších
znázornění rouenské katedrály, které zůstalo
nedokončeno. Sluneční světlo zde téměř smazává
námět, který jako by se rozpouštěl před očima
diváka.
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