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II. patro Kolowratského zámku
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Rudolf KALVACH, Plakát pro výstavu umění a řemesel Kunstschau 1908, litografie, tisk Albert Berger, Vídeň 1908, zdroj wikimedia.org
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Rudolf KALVACH, Návrh reklamy pro fy Peter Fischer Korallen und
Perlen, 1907/1908
tuš a kvaš na kartonu 9×14 cm, soukromý majetek
© Foto, Neva Gasparo, Trieste
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a jeho návrat do Rychnova nad Kněžnou

Rudolf KALVACH, Lov, 1911/1912, olej na plátně 199×197 cm, soukromý majetek
© Foto, Neva Gasparo, Trieste

Rudolf KALVACH
Narodil se 22. prosince 1883 ve Vídni
jako druhý ze sedmi dětí Petra Kalvacha a Adelheid, rozené Kiglové.
1900 Říjen, RK nastoupil jako
řádný student na Uměleckoprůmyslovou školu při c. a k. Rakouském 	
muzeu umění a průmyslu, kde studoval pod vedením slavných učitelů jako
např. Alfreda Rollera, Feliciana
z Myrbachu nebo Kolomana Mosera.
1905-1906 Sloužil jako jednoroční
dobrovolník v rakousko-uherské
armádě
1906-1908 Pokračoval ve svých studiích na Uměleckoprůmyslové škole.
1906 V prosinci se RK podílel na
výstavě skupiny Die Jungen ve vídeňské galerii Miethke. Wiener Werkstätte
vydaly podle Kalvachových návrhů
jedenadvacet pohlednic a tři plakáty.
RK začal pracovat na sérii šestnácti
dřevorytů, zachycujících život v terstském přístavu.
1908 Organizátoři výstavy Gustav
Klimt a Josef Hofmann svěřili RK
realizaci plakátu pro slavnou Kunstschau 1908. 21. dubna se RK
v Terstu oženil s Marií, rozenou Klarer,
o čtyři dny později se mu narodila
dcera Olga. Vzhledem k tomu,
že Kalvachova rodina žila v Terstu,
umělec pravidelně dojížděl mezi Vídní
a tímto tehdy rakouským přístavem.
V červnu ukončil studium na Uměleckoprůmyslové škole.
1909 Prosinec, RK vystavoval ve
vídeňské Galerii Gustava Piska na
I. výstavě Neukunstgruppe, organizované Egonem Schielem. 1. září se mu
v Terstu narodil syn Enrico, který však
zemřel v prvním roce svého života.
1910 Leden, RK vystavoval se členy
Neukunstgruppe v Praze.  Josef Hoffmann a Eduard Wimmer-Wisgril vybrali některé návrhy RK pro dekor dóz,
kazet i šperků, vyráběných pro Wiener 	
Werkstätte. 22. prosince 1910 se mu
ve Vídni narodila dcera Elena.
1911 V létě podnikl RK studijní
cestu po severní Evropě, financovanou  
nadací Alberta Salomona Rothschilda.
1912 Postgraduálně navštěvoval
na Uměleckoprůmyslové škole speciální kurz pro práci s emaily vedený Adele
von Stark. V květnu upadl Kalvach do
strnulého katatonického stavu a byl
hospitalizován v psychiatrické léčebně
Am Steinhof ve Vídni. 7. prosince
se mu v Terstu narodila dcera Carlotta.
1913 Duben-květen, RK vystavuje ve
vídeňské galerii Miethke společně s Hil-

de Exnerovou a Norou von Zumbusch.
1915 19. září byl RK propuštěn
z psychiatrické léčebny. V následujících
letech se opět snaží pracovat.
1916 RK jako svého člena uvádí
rakouský Werkbund s adresou působnosti v Terstu. 16. října se mu v Terstu
narodila dcera Eleonora.
1917 RK povolán k vojenské službě
do Hradce Králové, ale po třech dnech
byl propuštěn domů. V září se zúčastnil
výstavy rakouských umělců v Liljevalchs Konsthall ve Stockholmu.
1918 Březen, RK vystavil své dřevoryty na 49. výstavě vídeňské secese,
organizované Egonem Schielem.
28. listopadu se mu v Terstu narodila
dcera Maria.
1920 RK se snažil bez valného
úspěchu spolupracovat se sklárnou
Lobmeyr v Kamenickém Šenově. Vzhledem ke své domovské příslušnosti
do Rychnova nad Kněžnou byl
prohlášen československým občanem (Kalvachův otec, strojvůdce Jižní
železniční dráhy, pocházel z Rychnova
nad Kněžnou a RK po něm podědil
domovské právo v otcově rodné obci).
18. července se v Terstu narodila dcera
Margherita.
1921 Duben, RK byl znovu přijat
do psychiatrické léčebny Am Steinhof
a strávil zde pět let.
1926 Společně s jedenácti dalšími
pacienty byl RK převezen do psychiatrické léčebny v Kosmonosích.
Dne 14.března 1932 Rudolf Kalvach
zemřel na tuberkulózu a byl pohřben
na městském hřbitově v Kosmonosích,
oddělení 3. Jeho hrob se nedochoval.
2012 Vídeňské Leopoldovo muzeum
uspořádalo ve dnech 7.  června
až 10. září při příležitosti 80. výročí
Kalvachova úmrtí výstavu pod názvem
Fantastisch! Rudolf Kalvach. Velká
retrospektiva měla neobyčejný divácký
i odborný ohlas v Rakousku i na mezinárodní scéně. V témže roce vydalo
město Kosmonosy publikaci Rudolf
Kalvach - Život, dílo a nemoc – Vídeň,
Terst, Kosmonosy z pera MUDr. Milana
Nováka a PhDr. Václava Petříčka.

