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ŽIVOT V ČECHÁCH
LEBEN IN BÖHMEN
(1890—1945)

Doba
Studií

rodina

Josef Wenzel Opitz se narodil na Královských Vinohradech ve
staré pražské německé umělecké rodině, Anně a Ferdinandu Opitzovým. Otec byl rytcem a malířem, jeho starší bratr Ferdinand byl
sochařem ve Vídni. Josef Opitz studoval na německém humanistickém gymnáziu, roku 1909 se zapsal na pražskou německou univerzitu,
kde nejprve 4 semestry studoval práva, později přešel na filozofickou
fakultu, kde zbylých 7 semestrů studoval dějiny umění. Studoval zde
ale také filosofii, klasickou archeologii a historii. Absolvoval v roce
1914, prošel čtrnáctiměsíční válečnou vojenskou službou a nastoupil
jako asistent uměleckohistorického semináře na c. k. německé Karlo-Ferdinandově univerzitě. Doktorát absolvoval na archeologickém
institutu univerzity v roce 1916 s disertační prací Die Kunstdenkmäler
im politischen Bezirk Kaaden (Umělecké památky v politickém okrese
Kadaň) u profesorů Grünwalda a Kleina. V roce 1918 ještě krátce studoval u profesora Maurera restaurování soch a obrazů na Akademii
výtvarných umění ve Vídni a svůj rozhled si rozšířil ročním studijním
pobytem v Itálii a Německu, na který získal v roce 1921 stipendium.

Z pramenů to jasně nevyplývá, ale se svojí budoucí životní partnerkou, učitelkou Elsou Sperker, se Josef Opitz nejspíše seznámil během
svých badatelských cest po severozápadních Čechách. Svatba se
konala 19. prosince roku 1922 v Kadani, Elsa se kvůli svému manželovi vzdala svého povolání. Dne 22. května roku 1926, tedy čtyři roky
po svatbě, porodila Elsa v poměrně pozdním věku dceru Brigittu.

STUDIENZEIT

FAMILIE

Rytecká dílna Opitzova otce. nm
Die Graveurwerkstatt des Vaters von J. Opitz

Josef Wenzel Opitz wurde im Prager Stadtteil Královské Vinohrady (Königliche Weinberge) in eine alte deutsche Künstlerfamilie als Sohn von Anna und Ferdinand Opitz
hinein geboren. Sein Vater war Graveur und Maler, sein älterer Bruder Ferdinand
Bildhauer in Wien. Josef Opitz besuchte das deutsche humanistische Gymnasium.
1909 schrieb er sich an der Prager deutschen Universität ein, wo er vorerst 4 Semester
Jura studierte. Später wechselte er auf die philosophische Fakultät, wo er die restlichen 7 Semester Kunstgeschichte studierte. Darüber hinaus widmete er sich der Philosophie, klassischen Archäologie und Geschichte. 1914 schloss er das Studium ab.
Anschließend absolvierte er vierzehn Monate seinen Militärdienst, danach bekam er
eine Anstellung als Assistent des kunsthistorischen Seminars an der k. k. deutschen
Karl-Ferdinands-Universität. Das Doktorat absolvierte er am Archäologischen Institut
der Universität im Jahre 1916 mit seiner Dissertationsarbeit Die Kunstdenkmäler im
politischen Bezirk Kaaden (Umělecké památky v politickém okrese Kadaň) bei den
Professoren Grünwald und Klein. 1918 studierte er noch kurz bei Professor Maurer
Restaurierung von Skulpturen und Bildern an der Akademie der bildenden Künste
in Wien und erweiterte seine Sichtweisen innerhalb eines einjährigen Studienaufenthaltes in Italien und Deutschland, wofür er 1921 ein Stipendium bekam.

Aus den Quellen geht nicht eindeutig hervor, ob Josef Opitz seine künftige Lebensgefährtin, die Lehrerin Else Sperker, während seiner Forschungsreisen in Nordwestböhmen kennengelernt hat. Die Hochzeit fand jedenfalls am 19. Dezember 1922 in
Kaaden statt. Elsa gab wegen ihres Mannes ihre Arbeit auf. Am 22. Mai 1926, vier
Jahre nach der Hochzeit, brachte Elsa in fortgeschrittenem Alter die Tochter Brigitte
zur Welt.

Vysvědčení Brigitty Opitz. nm
Ein Zeugnis von Brigitta Opitz

Rigorózní protokol J. Opitze. uk
Rigorosum-Protokoll von J. Opitz

J. Opitz asistentem na univerzitě. uk
J. Opitz als Assistent an der Universität

Obrazové materiály laskavě poskytli:
Bilder mit freundlicher Genehmigung von:

C. k. Místodržitelství v Čechách povoluje jmenování J. Opitze asistentem. uk
Die k. k. Statthalterschaft in Böhmen genehmigt die Ernennung J. Opitz zum Assistenten

uk

Univerzita Karlova v Praze   nm

Národní muzeum v Praze

ŽIVOT V NĚMECKU
LEBEN IN DEUTSCHLAND
(1946—1963)

CESTA
UMĚLCE

Při odchodu z Čech opouštěl Josef Opitz tuto zemi prakticky bez
ničeho a zanechával za sebou nesmírně bohatý profesní život a dlouholeté badatelské úsilí. Ve svých 56 letech se ocitl znovu na úplném
začátku, jako utečenec bez zázemí, a to jak hmotného tak odborného. Jeho společenské postavení i profesní kariéra byly v troskách. Na slibně rozvinutou vědeckou a bohatou publikační činnost
v oboru dějin umění se mu již nepodařilo navázat. Ocitl se v kulturně naprosto odlišném prostředí, v drsné krajině Bavorského
lesa s minimem příležitostí pro další badatelskou činnost a seberealizaci v oblasti dějin umění. Zužitkoval tedy své umělecké cítění
a vzdělání v raném mládí a plně rozvinul malířský a kreslířský talent.
Rodinu v té době živila jeho žena Elsa, která se ve zralém věku vrátila
ke své původní profesi a nastoupila jako učitelka ve zdejší škole. Josef
Opitz sháněl obživu, alespoň v malé míře, prodejem svých obrazů.
Kreslil a maloval krajinu, ve které žil, a více než zdatně se věnoval
také portrétnímu umění. Zajímaly ho rovněž biblické scény a vytvořil
sérii obrazů svatých, jež pak sloužily jeho ženě při hodinách náboženství. Pamětníci vzpomínají, jak Josef Opitz téměř denně chodil
vesnicí i okolím, s batohem na zádech, skládacím stojanem a malířským náčiním, a neúnavně zachycoval krajinu kolem sebe – většinou
akvarelem, někdy temperou, olejem či barevnými tužkami.
I přesto, že Josef Opitz byl v zásadě autodidaktem, jeho práce
svědčí o přirozeném talentu. Obecně lze styl dochovaných Opitzových výtvarných prací charakterizovat jako návrat k realismu a objektivnímu zachycení skutečnosti. Mnohé z jeho obrazů však nezapřou
vliv trendů první poloviny 20. století (expresionismus, moderna).
Opitzovi však bylo cizí výrazné deformování skutečnosti pod vlivem
subjektivního pocitu umělce, takže moderní proudy surrealismu,
kubismu či abstrakce jej neoslovovaly.
Opitzovy krajiny, veduty a zobrazení vesnických stavení, ať už
malované či kreslené, jsou prodchnuty snahou o realistické zobrazení viděného, barvy jsou často pastelové, jemných odstínů. Krajiny
tak působí lehce, někdy téměř nehmotně. V kompoziční výstavbě
cítíme ovlivnění uměleckými proudy přelomu 19. a 20. století a předválečného umění, patrný je zejména vliv impresionismu. V tendenci
k sestavení kompozice z větších barevných ploch tušíme vliv Paula
Cézanna.
Mnohem expresivnější a modernější výtvarné polohy volil Opitz
ve své figurální tvorbě. V naprosté většině případů jde o náboženské motivy, nejčastěji biblické výjevy. Kromě vzdáleného poučení
gotickým a renesančním uměním, kterým se Opitz tolik zabýval
v Čechách, se v jeho díle zřetelně projevují vlivy moderních směrů –
zejména expresionismu, fauvismu či moderny.
Největšího mistrovství však Josef Opitz dosáhl v portrétním
umění. Portrétoval obyvatele Finsterau a okolních vesnic, lidi, mladé
i staré, děti, muže i ženy a několikrát také sám sebe. V některých portrétech dokázal doslova několika svižnými tahy vystihnout podobu
i duševní rozpoložení zobrazované osoby, v jiných překypují namalované hlavy živými barvami. Obličeje mladých i starých obyvatel Finsterau tak v jeho obrazech dále prožívají ona nuzná léta, vyznačující
se vyhnáním a bídou.

J. Opitz, Finsterau, uhel, akvarel, 1946 fmf
J. Opitz, Finsterau, Kohle, Aquarell, 1946

J. Opitz, Heinrichsbrunn, uhel, akvarel, 1946 fmf
J. Opitz, Heinrichsbrunn, Kohle, Aquarell, 1946

J. Opitz, portrét Rosity Schmidmaier, skica, olej, 1952 fmf
J. Opitz, Porträt von Rosita Schmidmaier, Skizze, Öl, 1952

Obrazové materiály laskavě poskytli:
fmf
Bilder mit freundlicher Genehmigung von:		

DER WEG
DES KÜNSTLERS

J. Opitz, Portrét Katherl Meisetschläger, akvarel, kolem 1947 fmf
J. Opitz, Porträt von Katherl Meisetschläger, Aquarell, um 1947

Freilichtmuseum Finsterau

J. Opitz, Autoportrét, uhel, 1949 fmf
J. Opitz, Autoporträt, Kohle, 1949

Bei seinem Weggehen aus Böhmen verließ Josef Opitz das Land praktisch mit leeren Händen. Er musste ein inhaltlich ausgefülltes Berufsleben und eine langjährige
Forschungstätigkeit hinter sich lassen. Mit 56 Jahren stand er wieder am Anfang – ein
Flüchtling ohne materielle und fachliche Basis. Seine gesellschaftliche Stellung und
Berufskarriere lagen in Trümmern. Es gelang ihm nicht, an seine viel versprechende
wissenschaftliche und umfangreiche Publikationstätigkeit auf dem Gebiet der Kunstgeschichte anzuknüpfen. Er befand sich in einem kulturell völlig anderen Milieu, in der harten Landschaft des Bayerischen Waldes mit einem Minimum an Gelegenheiten für die
weitere Forschungstätigkeit und Selbstentfaltung auf dem Gebiet der Kunstgeschichte.
Er nutzte deshalb seine künstlerischen Empfindungen aus der frühen Jugend und entwickelte seine Begabung zum Malen und Zeichnen. Die Familie ernährte in dieser Zeit
seine Frau Elsa, die im reifen Alter ihren ursprünglichen Beruf wieder aufnahm und als
Lehrerin in der hiesigen Schule beschäftigt war. Josef Opitz bemühte sich, mit dem Verkauf seiner Bilder wenigstens in geringem Umfang etwas zum Familienunterhalt beizusteuern. Er zeichnete und malte die Landschaft, in der er lebte. Zudem widmete er sich
auch sehr erfolgreich der Porträtmalerei. Er interessierte sich zudem für biblische Szenen und schuf eine Bilderserie von Heiligen, die dann seine Frau im Religionsunterricht
nutzte. Augenzeugen erinnern sich, wie Josef Opitz nahezu täglich durch den Ort und
die Gegend ging, mit dem Rucksack auf dem Rücken, einer zerlegbarem Staffelei und
den Malerutensilien und wie er unermüdlich die Landschaft umher erfasste – meistens
in Aquarell, manchmal in Tempera, mit Ölfarben oder bunten Stiften.
Obwohl Josef Opitz im Grunde ein Autodidakt war, zeugt seine Arbeit von seinem
angeborenen Talent. Allgemein kann der Stil der erhaltenen Bildwerke von Opitz als
Rückkehr zum Realismus und zur objektiven Erfassung der Tatsachen charakterisiert
werden. Viele seiner Bildern verleugnen aber nicht den Einfluss der Entwicklungen
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Expressionismus, Moderne). Opitz lag die
wesentliche Deformation der Tatsachen durch den Einfluss der subjektiven Empfindung des Künstlers fern. Daher sprachen ihn die modernen Ströme des Surrealismus,
Kubismus oder der Abstraktion nicht an.
Die Landschaften, Veduten und Darstellungen ländlicher Bauten von Opitz, gleich
ob gemalt oder gezeichnet, bemühen sich um eine realistische Darstellung der wahrgenommenen Umwelt; oft mithilfe von Pastellfarben. Die Landschaften wirken leicht,
manchmal fast körper- und schwerelos. In der Komposition spüren wir die Beeinflussung durch künstlerische Ströme der Zeitenwenden vom 19. zum 20. Jahrhundert und
der Vorkriegskunst. Offensichtlich ist vor allem der Einfluss des Impressionismus. Die
Tendenz zur Zusammensetzung der Komposition aus größeren Farbflächen lässt den
Einfluss von Paul Cézanne erahnen.
Viel expressivere und modernere gestalterische Darstellungen wählte Opitz in seinem figuralen Schaffen. In den meisten Fällen handelt es sich um religiöse Motive, am
häufigsten um biblische Szenen. Außer den weit entfernten Vorbildern der gotischen
sowie der Renaissancekunst, womit sich Opitz in Böhmen so intensiv beschäftigt hatte,
kommt in seinem Werk deutlich der Einfluss der modernen Kunstrichtungen zum Tragen – vor allem des Expressionismus, Fauvismus oder auch der Moderne.
Die größte Meisterschaft erzielte Josef Opitz in der Porträtkunst. Er porträtierte die
Bewohner von Finsterau und der umliegenden Ortschaften, junge, aber auch alte Menschen, Kinder, Männer und Frauen und einige Male auch sich selbst. In einigen Porträts gelang es ihm, mit buchstäblich einigen flinken Zügen die Gestalt und die geistige
Stimmung der porträtierten Person auszudrücken. In anderen Darstellungen finden
sich üppig mit lebendigen Farben gemalte Köpfe. Die Gesichter der jungen und alten
Bewohner von Finsterau erwecken in seinen Bildern Erinnerungen an die schweren
Jahre, die von Vertreibung und Armut geprägt waren.

J. Opitz, Freyung, 1952, akvarel fmf
J. Opitz, Freyung, 1952, Aquarell

J. Opitz, Portrét pana Koretze, uhel, akvarel, 1947 fmf
J. Opitz, Porträt des Herrn Koretz, Kohle, Aquarell, 1947

J. Opitz, Ježíš káže zástupům, akvarel fmf
J. Opitz, Jesus predigt den Menschen, Aquarell

ŽIVOT V NĚMECKU
LEBEN IN DEUTSCHLAND
(1946—1963)

J. Opitz, Krajiny zachycující Finsterau a okolí, 1946–1957 fmf
J. Opitz, Landschaftsbilder, die Finsterau und Umgebung darstellen, 1946–1957 fmf
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Život
v Datech

1890

19. 3. narozen v Praze

1890

19. 3. geboren im Prager Stadtteil Královské Vinohrady (Königliche
Weinberge)

1909

maturita na německém humanistickém gymnáziu
na Královských Vinohradech v Praze

1909

Abitur am deutschen humanistischen Gymnasium im Prager Stadtteil
Královské Vinohrady

1909–1913

vysokoškolský asistent na c. k. německé
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze – částečný
úvazek

Studium Jura und später Kunstgeschichte an der k. k. deutschen
Karl-Ferdinands-Universität in Prag

1913–1916

Assistent des kunsthistorischen Seminars an der k. k. deutschen
Karl-Ferdinands–Universität in Prag – Teilzeitbeschäftigung

1914

čtrnáctiměsíční vojenská služba

1914

Vierzehn Monate Militärdienst

1916

promován na doktora filozofie

1916

promoviert zum Doktor der Philosophie

1916–1923

vysokoškolský asistent na c. k. německé
Karlo-Ferdinandově univerzitě – plný úvazek

1916–1923

Hochschulassistent an der k. k. deutschen Karl-Ferdinands–
–Universität in Prag – Vollzeitbeschäftigung

1918

studium restaurování soch a obrazů ve Vídni

1918

Studium Restaurierung von Skulpturen und Bildern in Wien

1921

roční studijní cesta po Itálii a Německu

1921

Einjähriger Studienaufenthalt in Italien und Deutschland

1922

počátek spolupráce s muzei a galeriemi
severozápadních Čech

1922

Beginn der Zusammenarbeit mit Museen und Galerien in
Nordwestböhmen

1922

19. 12. sňatek s Elsou Sperker

1922

19. 12. Hochzeit mit Elsa Sperker

1923–1924

čekatel na post v Národní univerzitní knihovně
v Praze

1923–1924

Kandidat für den Posten in der National-Universitätsbibliothek
in Prag

1923

výstava Ulrich Creutz. Neznámý sochař Krušnohoří
v Chomutově

1923

Ausstellung Ulrich Creutz. Unbekannter Bildhauer im Erzgebirge
in Komotau

1925–1930

knihovník v Národní univerzitní knihovně v Praze

1925–1930

Bibliothekar in der National-Universitätsbibliothek in Prag

1926

22. 5. narození jediné dcery Brigitty

1926

22. 5. Geburt der einzigen Tochter Brigitta

1927

záskok za knihovníka na Akademii výtvarných umění
v Praze – vedlejší úvazek

1927

Einsprung als Bibliothekar an der Akademie der Bildenden Künste
in Prag – Nebenbeschäftigung

1927

výstava Barokní a rokokové sochařství Kadaňska,
Chomutovska a Žatecka v Chomutově a Mostě

1927

Ausstellung Barock- und Rokokoplastik in den Regionen Kaaden,
Komotau und Saaz in Komotau und Brüx

1928

výstava Gotické malířství a sochařství
severozápadních Čech v Chomutově a Mostě

1928

Ausstellung Gotische Malerei und Plastik Nordwestböhmens
in Komotau und Brüx

1930

podrobný plán reorganizace muzea v Chomutově

1930

Ausführlicher Plan zur Neugestaltung des Museums in Komotau

1931–1941

knihovník na Akademii výtvarných umění v Praze

1931–1941

Bibliothekar an der Akademie der Bildenden Künste in Prag

1932

putovní výstava Severozápadní Čechy v umění
1530–1680 v Mostě

1932

Wanderausstellung Nordwestböhmen in der Kunst 1530–1680
in Brüx

1935

výstava současného umění ze sbírky J. K. Beera
v Mostě a výstava Madona v Praze

1935

Ausstellung der gegenwärtigen Kunst aus dem Band von J. K. Beer
in Brüx und Ausstellung Madona in Prag

1937–1944

honorovaný docent dějin umění a nauky o slohu
na Akademii výtvarných umění a od r. 1939 na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

1937–1944

honorierter Dozent für Kunstgeschichte und Stillehre an der Akademie
der Bildenden Künste in Prag und von 1939 an der Hochschule für
Kunstgewerbe in Prag

1940

výstava miniatur ze sbírky rodiny Goldmannů
v Chomutově

1940

Ausstellung von Miniaturen aus der Sammlung der Familie Goldmann
in Komotau

1941–1945

Zemské (Národní) muzeum v Praze – od 1942
vedoucí historicko-archeologického oddělení

1941–1945

Landes- (National-) museum in Prag – von 1942 Leiter
der Geschichtlich-archäologischen Abteilung

1945

odchod z Čech

1945

Weggehen aus Böhmen

1946

Altmünster u Traunského jezera

1946

Altmünster am Traunsee

1946–1953

Finsterau

1946–1953

Finsterau

1953–1954

Unterjesingen u Tübingenu

1953–1954

Unterjesingen bei Tübingen

1954–1963

Tübingen

1954–1963

Tübingen

1963

25. 4. zemřel v Tübingenu

1963

25. 4. verstorben in Tübingen

1909–1913

1913–1916

studium práv a později dějin umění na c. k. německé
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze

leben
iN Daten

