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16. března 2021 

Klimtův obraz po 100 letech v Belvederu 

Portrét „Dáma s vějířem“ patří k posledním obrazům proslulého rakouského 

malíře Gustava Klimta. Od 25. března 2021 bude k vidění ve vídeňském 

Belvederu. Obraz, který je součástí soukromé sbírky, veřejnost uvidí téměř po 

100 letech.  

Podle dochovaných zpráv spatřila veřejnost Klimtův obraz „Dáma s vějířem“ 

naposledy v roce 1920 v rámci výstavy vídeňské Kunstschau. Obraz z období 1917-

18 tehdy zapůjčil průmyslník Erwin Böhler. Od té doby byl obraz součástí soukromé 

sbírky, přičemž jeho osudy nejsou zcela známé. Po roce 1920 se obraz totiž ocitá 

ve Švýcarsku, u rodiny Böhlerových. Následně jej v 50. letech získává sběratel 

Rudolf Leopold. Další zmínky pak chybí a až v 90. letech se obraz neznámé dívky 

objevuje ve Spojených státech v rámci aukce. Soudní řízení založené na obžalobě 

proti neznámému pachateli, kterému chyběla vývozní licence, bylo ovšem zrušeno. 

Nebylo totiž možné osoby spojené s vývozem obrazu dohledat. Současný majitel 

přitom o dramatické minulosti obrazu informován nebyl. Aby tak Rakousko mohlo  

obraz převézt v rámci výstavy zpět do země, muselo mu poskytnout imunitu po celou 

dobu konání výstavy.  

Radost ze zápůjčky neskrývá ani ředitelka Belvederu, kde bude obraz až do 13. 

února 2022 k vidění. „Možnost ukázat tento tajemstvím opředený Klimtův obraz v 

Belvederu představuje pro mne opravdu šťastný okamžik. Dáma s vějířem jako 

jedno z posledních děl Gustava Klimta v sobě skýtá velkou sílu. Skutečnost, že obraz 

nebyl v Rakousku 100 let k vidění, podtrhává jeho významnost. Tento obraz 

veřejnost jednoduše musí vidět“, okomentovala novou zápůjčku Belvederu jeho 

ředitelka Stella Rolligová. 

Vedle Klimtovy Dámy s vějířem budou v Belvederu představena i další Klimtova 

nedokončená díla. V říjnu pak na výstavu naváže další sbírka, která návštěvníkům 

zprostředkuje Klimtova díla ovlivněná japonským a čínským uměním.  

 
 
Foto: © Belvedere, Wien, Foto: Markus Guschelbauer 
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Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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