ovlivněn německými a francouzskými kolegy. Foto: Válka a Marc Chagall, 1910, St.
Petersburg © ProLitteris 2013

Výstavní síň je známa výborným osvětlením, které je zdařilým kompromisem mezi
ochranou obrazů před UV a dobrou viditelností exponátů pro návštěvníky...
Ze zapůjčených sluchátek (zdarma) lze odposlechnout odborný popis vybraných
obrazů a příslušný umělecko-historický komentář. K výstavě byla vydána objemná a
perfekní (navíc překvapivě levná) publikace.
K hlubšímu studiu doporučuji „Chagall, dílo a život“ od F.Meyer.

Básník a ptáci Červené střechy
Marc Chagall se narodil 1897 v carském Rusku u Vitebska, Bělorusko. Ve svém
životě žil a tvořil kromě v Rusku v několika dalších státech. Ke Švýcarsku jej vázaly i
rodinné vztahy...Pro Zürich namaloval několik kostelních oken s bilblickou tematikou
a ohromnou rozetu ve Fraumünsteru.

Procházka (Marc Ch. se snoubenkou)1917/18 Černá rukavice
Zemřel skoro stoletý v St.Paul de Vence, v malebné francouzské vesničce poblíž
Côte d'Azure, kde žilo a tvořilo nejméně deset dalších významných světových
umělců, na př.: Freinet, Prévert, Baldwim, Folon, Roux, Maeght, Mme Signoret a
Yves Montand…

Šedý dům Houslista

Obchodník s dobytkem - vliv kubismu na Chagalla je zřetelný a všeobecně známý...,

...zatím co konstruktivistické prvky, zpracované v době známosti s El Lissitzkým
(Lisitskij) jsou méně známé, tak je právě na této výstavě možnost se jimi pokochat.
Museum (Kunsthaus) se nachází v centru města, pěšky je to od nádraží 15 minut...
z Centrálu 2 stanice tramvají č. 3 nebo trolejbusem č. 31

Paříž z mého okna, 1913 ...sám Picasso přiznal Chagallovi: "musím říct, že umíš namíchat barvy lépe než já"
Muzeum je otevřeno: So/Ne/Ut 10–18 h., St–Pá 10–20 h., Po 10–18 Uhr (pouze
výstava M. Chagall)
Výhodný den pro návštěvu je zmíněné pondělí - den, v který jsou muzea všude jinde
zavřena.
Výstava potrvá ještě tři měsíce, končí 12. května. Vstupné je 22 franků (ca. 17 euro),
důchodci 17 fr. a děti do 16 let zdarma.

Já a vesnice, 1911 ! pro Rusko, pro osla a ostatní

Text: Dr. Jiří W. Pollak, sc. Foto autor a Kunsthaus, Curych

