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Stručný úvod
Zdůvodnění výběru
Kristián Kryštof Clam-Gallas je jedna z nadregionálních osobností mého kraje. Je provázaná s
místy, kde žiji, kudy chodím, s místy, která jsou mi tak drahá.
Kristián Kryštof Clam-Gallas byl osvícený šlechtic, jehož život by vystačil na tři jiné. Svůj
život zasvětil nejen svému štěstí, ale i pomoci potřebným. Byl mecenášem umění, výborným
klavíristou a mecenášem L. van Beethovena či C. M. Webera, provozoval domácí divadlo a
sponzoroval Nosticovo divadlo, byl zdatným kreslířem a prezidentem Společnosti
vlasteneckých přátel umění, stojících u zrodu výtvarné akademie, vybudoval smělou
politickou kariéru, podporoval náš národ a chudé, sirotky. Jeho život vyniká uměřeností,
spravedlností a touhou po zanechání odkazu budoucím.
Kristián Kryštof byl člověk čnící svými činy nad jiné, zapadající přesně do kritérií práce svou
dobou a osvícenstvím.
Tyto vlastnosti rozhodovaly při mém výběru. Kristiána Kryštofa zajímaly věci, které zajímají
i mě, čili malířství, divadlo, literatura, hudba. Svým zaměřením mi byl blízký a k jeho
osobnosti cítím obdiv. Kristián Kryštof je osobnost, kterou bych rád představil širší veřejnosti
tím, že o něm vytvořím práci.

Popis bádání o zvolené osobnosti a jejím životě
Ve chvíli, kdy jsem ještě neměl jasno, kterou osobností se budu zabývat, jsem vyrazil do
knihovny. Zde jsem strávil odpoledne v oddělení regionálních dějin. Vybral jsem si rod ClamGallasů, neb ho považuji za rod nejvíce liberecký. Z osobností tohoto rodu se mi nejvíce
zalíbili Franz Clam-Gallas a Kristián Kryštof. Vybral jsem si Kristiána Kryštofa a sehnal jsem
si všechny dostupné zdroje o něm.
Dále jsem kontaktoval pana doc. Milana Svobodu, neboť se jedná o největšího odborníka na
Clam-Gallase v mém regionu a většinu knih o Clam-Gallasech napsal on. S panem Svobodou
jsem se sešel a položil mu mnohé dotazy, co se týče formy komiksu, témat, která by do něj
začlenil, dalších zdrojů.
Kontaktoval jsem Státní oblastní archiv v Litoměřicích, na který mě odkázal doc. Svoboda,
kvůli dochovaným kresbám kostýmů z domácího divadla Kristiána Kryštofa. Také jsem
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pracoval s vyobrazeními kostýmů z webových stránek Rakouské národní knihovny
(Österreichische Nationalbibliothek ), kde jich bylo podstatně více.
Vytvořil jsem samotný komiks, každý z dílů ve formátu A3, které jsem naskenoval do
počítače, vytvořil pozadí starého papíru v programu Adobe photoshop s pomocí pana učitele
Ondřeje Maška v Základní umělecké škole v Liberci. Pro formu a styl komiksu jsem zvolil
různé tloušťky fixů, určených pro kresbu. Inspiroval jsem se formou Kristiánových kreseb a
dobových vyobrazení.

Zdůvodnění výběru formy uměleckého zpracování důležitých
oblastí jeho života
Jelikož byl Kristián Kryštof zdatným kreslířem, nabízelo se pomyslně pokračovat v jeho
odkazu vytvořením komiksu. Kresbě se věnuji již dlouho a mám s tímto žánrem určité
zkušenosti, např. z tvorby ilustrací k Vojně a míru L. N. Tolstého či mé tvorby animovaného
filmu, kterou se zabývám přednostně a více než kresbě.
Další nabízenou věcí bylo dát každé oblasti jeho života jedno okénko. Při rozdělení oblastí i
stylu písma jsem se inspiroval Kristiánovými kresbami a jeho pohřebním katafalkem, ve
kterém byly umístěny kresby, zobrazující některé oblasti jeho života. Okénka nejdou
posloupně vzhledem k letopočtům, neb se Kristián zabýval těmito oblastmi větší část svého
života a zachycení v daném roce umožňuje jej spatřit v určité životní fázi či zachycuje
důležitou událost v určitém roce.

Závěr
Práce pro mě byla velkým přínosem. Ukázala mi další možnosti komiksové tvorby a odkázala
mě na několik knih, které bych rád studoval i mimo práci. Ukázala mi i úskalí komiksové
kresby, především časovou náročnost i formátování práce.
Dala mi mnoho dalších podnětů k zamyšlení a k výletům po hradech a zámcích spjatých s
osobností Kristiána Kryštofa.
Práce završila má bádání o Clam-Gallasech, kterými jsem se zabýval i minulý rok v
celostátním kole dějepisné olympiády v práci o Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v
Hejnicích.
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Využitelnost práce
O práci mě žádal pan Mgr. Otto Chmelík ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích a
plánuje se její vystavení v Základní umělecké škole v Liberci, kde navštěvuji animační třídu.
Práci chci nabídnout Krajské vědecké knihovně v Liberci k vystavení, své škole na webové
stránky či chodby. Chci zkusit vyjednat prezentaci mé práce v hodinách dějepisu na vyšším i
nižším gymnáziu.
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Přílohy
Obrazová příloha

Portrétní busta Kristiána Kryštofa Clam-Gallase od E. Maxe z bílého mramoru. Podobiznu
provedl E. Max až po smrti Kristiána Kryštofa v roce 1843 v Římě. Zobrazen je asi ve věku
padesáti let. Na hrudi má rytířský kříž Leopoldova řádu, hvězdu velkokříže Saského civilního
služebního řádu, rytířský kříž Toskánského řádu svatého Štěpána.

7

Portrét Kristiána Kryštofa Clam-Gallase ve věku padesáti šesti let ve vrchnostenské kanceláři
na hradě Grabštejn (nejspíše) od J. Quaisersa, olej na plátně. Je vyobrazen v rouchu rytířského
stupně Leopoldova řádu. Jeho pravice spočívá na stole s plánem liberecké čtvrti Kristiánov,
kterou nechal vystavět. Vlevo za stolem se otevírá pohled z okna na Liberec. Zřejmě se jedná
o kopii obrazu na Frýdlantě. Fotografie autora.

Portréty Kristiána Kryštofa Clam-Gallase (vlevo) od J. Berglera (ve věku třiceti pěti let) a
jeho ženy Josefíny Clam-Gallasové (vpravo), za svobodna Josefíny Clary Aldringen od J.
Grassiho, na hradě Frýdlant. Oleje na plátnech. Fotografie autora.
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Portrét Kristiána Kryštofa Clam-Gallase, ve věku asi padesáti let, na hradě Frýdlant, olej na
plátně. Na hrudi má rytířský kříž Leopoldova řádu, hvězdu velkokříže Saského civilního
služebního řádu, k němuž náleží šerpa, vyčnívající v klopě kabátu, rytířský kříž Toskánského
řádu svatého Štěpána.

Kristián Kryštof Clam-Gallas ležící na pohřebním katafalku v kostele svatého Salvátora v
Praze, perokresba. Je oděn v rouchu Leopoldova řádu s okružím kolem krku. Ruce spočívají
na prsou a svírají kříž. Na straně katafalku jsou zobrazení Kristiána Kryštofa jako mecenáše
umění (nejpravděpodobněji kresby na kartonu), po stranách jsou nápisy PICTRURA a
SCULPTURA.
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Pokoj hraběnky Josefíny na hradě Grabštejn. Kristián Kryštof využíval Grabštejn jako letní
sídlo. Klavír je původní, Josefína Clam-Gallasová byla výborná klavíristka a zpěvačka.
Fotografie autora.

Kolorovaný lept hradu a zámku Frýdlant od Kryštofa Kristiána Clam-Gallase.
Kristián Kryštof Clam-Gallas zde zpřístupnil roku 1801 první hradní muzeum ve střední
Evropě pro velký zájem hostů lázní Libverda o Schillerova Valdštejna.
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,,Josefinino údolí (olej na dřevě, 1833)
Vlevo v pozadí jsou dvě původní budovy bývalé Clam - Gallasovy manufaktury (čp. 47 - V),
které koupili 28.3.1828 bratří Liebiegové za 18500 zlatých, z nichž zaplatili hotově jen 8000 a
zbytek museli splácet.“ (Liberec v minulosti a současnosti [online]. Liberec: Webdone, 2021
[cit. 2022-05-02]. Dostupné z: https://www.liberecvminulostiasoucasnosti.cz/)

Novoročenka na rok 1808 od Kristiána Kryštofa Clam-Gallase, lept na papíře. Starý, vousatý,
dlouhovlasý muž s křídly promítá na zeď 1808. U nohou mu stojí přesýpací hodiny a
rozlomená tabulka s datací předešlého roku.
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Kresba spící kočky od Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Tematicky může odkazovat na
Hollarovu grafiku ,,Dobrá kočka, která nemlsá“.

Kostýmy ze Schillerovy truchlohry Maria Stuartovna. Uvedeno v obecním divadle Kristiána
Kryštofa Clam Gallase roku 1816 ve prospěch Nemocnice Milosrdných bratří v Praze.
24 listů podle ručních kreseb hraběnky von Schönborn, rozené Freyinn von Kerpen. Vpravo
kostým Marie Stuartovny, kterou hrála Josefína Clam-Gallasová.
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Výřez z mapy Clam-Gallasovského dominia, 1812. Nahoře hrad a zámek Grabštejn
(Grafnstein), vpravo dole Liberec (Reichnberg).

Komiks:
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