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S přáteli nábytku
Prestižní německá organizace Mobile–Gesellschaft der Freunde für Möbel- und Raumkunst
sdružuje zájemce o problematiku nábytkové a interiérové tvorby z řad kunsthistoriků,
restaurátorů, sběratelů a obchodníků. Jedná se o jedinou takto vyhraněnou organizaci v
kontinentální Evropě. Mobile pořádá konference, semináře a exkurze zaměřené na sdělování
nejnovějších zjištění v oboru historie nábytkové a interiérové tvorby. Zároveň také podporuje
vědecký výzkum financováním publikací, jako byly práce věnované interiérové tvorbě doby
Johanna Wolfganga Goetha (Der Grüne Salon der Anna Amalia im Wittumspalais in
Weimar), nebo nábytkové tvorbě jednoho z předních ebenistů Davida Roentgena (Die
Möbelkunst des David Roentgen in Gotha).
Ve dnech 3.-7- května 2012 proběhla konference ve městě Detmold v Severním Porýní –
Vestfálsku zaměřená na představení místní produkce v průběhu staletí, zaměřená
především na problematiku truhel. Hostitelem bylo LWL–Freilichtmuseum Detmold. Oblast
Vestfálska je známá především díky svým ikonickým „vestfálským truhlám“. Jedná se o artikl,
který nesměl chybět v žádné uměleckořemeslné sbírce budované v průběhu 19. a 20. století.
Výstava a přednáška připravená k tématu upozorňovala na některá klišé spojená s těmito
truhlami a nutnost upřesnit terminologii a dataci truhel ve sbírkách (přednáška, výstava,
publikace – Alexander Eggert, Anna Stein, Schatztrüter, Augsburg, 2012).
Vrcholný příklad gesamtkunstwerku konce 19. století představuje dům Karla Junkera ve
městě Lemgo. Karl Junker patřil mezi významné představitele německého expresionismu
(člen Neue Secession). Ve svém rodném městě si roku 1891 postavil dům, který se měl stát
příkladem vzorového bydlení moderního tvůrce. Fachwerková konstrukce s aplikovaným
plošným i prostorovýcm dřevěným dekorem patří mezi nejoriginálnější realizace (přednáška,
prohlídka, publikace – Jürgen Scheffler, Ein Auβenseiter in der kunst. Karl Junker un das
Junkerhaus in Lemgo, Bielfeld 2011). V rámci přednášek byly představeny přední
nábytkářské dílny oblasti Detmold–Lippe rodů Spilka a Beneke. Představena sbírka
cechovních truhel Muzea hlavního města Prahy.
Více na: http://www.gfmr.org/
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