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I.
Umění laku bylo velmi pravděpodobně na japonské ostrovy, tak jako i jiné umělecké techniky,
dovezeno z asijské pevniny, nevíme však, kdy přesně se tak stalo. Podle archeologických nálezů
z poslední doby lze usuzovat, že lak na některé předměty nanášeli již koncem rané doby Džómon, tedy
před sedmi a půl tisící lety. Ve starých japonských záznamech je zmíněn klan nuribe nebo také urušibe –
tedy rodové společenství lakových mistrů a také založení „lakového oddělení“ při císařském dvoře za
císaře Kóana (podle tradice vládl mezi lety 392–291).
S uměleckými díly zušlechtěnými technikou laku, jejichž autenticita je potvrzena, se v Japonsku
setkáme až s příchodem buddhismu v 6. století n. l. Tyto památky nejsou práce domácích mistrů, ale
velmi často pravděpodobně přistěhovalců – Číňanů a Korejců, kteří na japonské ostrovy dorazili
společně s korejskými a čínskými mnichy – zakladateli prvních buddhistických klášterů. V době Hakuhó
zřídili podle zákoníku Taihó z roku 701 úřad pro laky, který měl dohlížet na to, aby u každé zemědělské
usedlosti pěstovali škumpy lakodárné. Z těchto polností se musela odvádět část výnosu jako daň.
Ustanovení mělo za cíl zvýšit výnosy lakového substrátu po celé zemi, což dokládá, že o lakové
řemeslo byl velký zájem. To ostatně potvrzuje i značné rozšíření výroby po celém Japonsku. Tuto
skutečnost podporovaly také sílící kontakty mezi Japonskem a tchangskou Čínou. Od 7. století již
v Japonsku vznikala díla v tradičních čínských lakových technikách.
Nejstarší doložená laková díla pocházejí pravděpodobně z území Číny. Lak tam byl znám již v době
neolitické. Technika jeho zpracování proto patří k nejstarším osvojeným řemeslům Dálného východu.
Již v tomto období totiž lidé znali jeho základní přednosti – ochranu předmětu před předčasnou
zkázou vlivem povětrnostních podmínek a jeho antiseptické schopnosti. Další významným pozitivem
laku je jeho adhezní schopnost, které se využívalo při opravě poškozených předmětů. Teprve později
byla ceněna další výhoda - neskutečné množství technologických variací při výzdobě tohoto média.
Surovina pro výrobu čínských a japonských laků se získává z kůry škumpy lakodárné (Rhus
vernicifera), endemicky spadající do rozsáhlých oblastí Číny a odtud také do Japonska. Často se

k dosažení laků požadovaných vlastností míchají suroviny z rozličných oblastí a odlišné jemnosti. Takto
připravený lak se již může aplikovat na surový různorodý materiál. Základní aplikace laku na jádro je
rovněž velice zajímavý proces, který se dělí na několik částí. Základní lakový povrch však často
nepředstavoval výsledek zpracování předmětu, ale podstupoval další zdobení ať již pomocí nových
lakových vrstev, nebo naopak vyřezáváním, rytím, vkládáním perleti, korálu, drahých kamenů,
keramických vložek apod. Zejména u lokálních lakových zdobných postupů bylo často využíváno
místních zvyklostí. Tyto zakončující dekorační techniky se formovaly v Japonsku celá staletí a nesly
s sebou specifické rysy umělecké vytříbenosti v jednotlivých epochách japonské historie. Řada z nich
byla přebírána z pevniny, především od čínských nebo korejských mistrů. Na tomto základě potom
japonští umělci vytvářeli nové, kvalitativně vyšší umělecké hodnoty. Lak byl navíc aplikován na rozličné
uměleckém předměty, od buddhistických nádob a skulptur, přes výzdobu zbraní a zbrojí, drahé osobní
doplňky, jako byly krabice na dokumenty, jehlice do vlasů, krabičky inró až po nádobí denní potřeby.
Pro studium historie japonského lakového řemesla jsou nejdůležitější památky, které uchránili
mniši v buddhistických klášterech, zvláště v klášteře Hórjúdži nedaleko Nary, založeném v roce 607,
mimo to jsou vynikající práce té doby soustředěny v pokladnici Šósóin (756), při klášteře Tódaidži
v Naře. Pokladnice se stala nejstarším depozitářem výtvarného umění v Japonsku a do současnosti v ní
uchovávají díla, která nám přibližují bohatství tehdejšího císařského dvora. Díky svým kvalitám a
trvanlivosti byl lakový povrch využit i k pojednání buddhistických soch, které bez lakové dekorace
rychle podléhaly agresivnímu podnebí s velkou mírou vlhkosti. Již z doby Heian se nám dochovala celá
řada buddhistických soch, které byly kryté lakovou výzdobou. Navíc právě lak umožňoval nanesení
většího množství zlata (formou plátků v technice šippaku) dávající tak buddhistické skulptuře
neopakovatelnou charakteristiku. Asi nejznámější podobně ošetřenou sochou je sedící Buddha
Západního ráje v klášteře Bjódóin v Udži z poloviny 11. století. V této době se nátěry laku užívaly i
k výzdobě částí architektury. Mezi světskými výrobky vynikají především ozdobné pochvy starých
japonských mečů nebo kostry sedel. Z doby Kamakura se dochovalo již mnoho lakových předmětů
s různým typem výzdoby, většina z nich je však uložena v japonských sbírkách. Stále častěji v jejich
výzdobě převládá japonské umělecké cítění, patrný je vliv malířského stylu jamatoe. Zachycovaná
příroda je viděna realističtěji, slábne geometricko-zkratkovité pojetí dekoru, které bylo patrné ještě u
prací z doby Heian. Častější je zato zobrazování detailů přírody. Písmo se stalo nedílnou součástí
lakového vyjádření. Na konci období Kamakura leží pravděpodobně i původ tzv. Kamakurabori
(kamakurských řezeb).
Z doby Muromači již známe několik jmen lakových mistrů, neboť vynikající díla začali autoři občas
signovat. Mezi takové patřili Kóami Mičinaga nebo Igaraši Šinsai. Výzdoba japonských lakových
předmětů tehdy získává zcela novou podobu. Starší zažitá klišé ustupují do pozadí a do práce se
promítají poznatky ze studia čínského malířství doby Sung a Jüan. Uvolňují se i zažité tvary, vznikají

nové druhy nádobí. Ve stejném období lze vysledovat i první pokusy o asymetrii lakového dezénu,
která se dožila slávy až v době Edo.
V době Momojama nadále lakoví mistři užívali i všech starších technik a ty ještě více zdokonalovali.
Někdy kolem roku 1600 vyzkoušel dle tradice Macuura Sandžúró poprvé nový postup, při němž do
napůl zaschlého laku vkládal roztlučené skořápky nebo rýži, a tak dosahoval neopakovatelného
abstraktního dezénu připomínajícího mramorování.

Specifickou kategorii potom tvoří zboží určené pro export. Byli to hlavně Portugalci, kterým se
zalíbila práce v laku natolik, že si dávali zhotovovat šperkovnice, truhly, cestovní kufry či láhve všech
velikostí a rozličných tvarů podle výtvarných předloh dodaných z Evropy. Zcela mimořádným artiklem
byly rámy na přenosné oltáře s křídlovými dvířky, podstavce pro bibli, kalichy na mešní víno či dózy na
hostie, které si objednávali portugalští a především španělští misionáři, zvláště pak jezuité. Jde tu
o první ukázky japonského lakového řemesla, které se díky rozvíjejícímu se obchodu mezi Portugalci
a Japonskem dostaly do Evropy, kde se jejich obliba velmi rychle šířila. Získat podobnou uměleckou
kuriozitu nepochybně nebylo v tehdejší Evropě levnou záležitostí. Tato díla přitom nekopírovala pouze
z Evropy dovezené tvary, ale byla poplatná dokonce i vzorům respektujícím portugalský vkus.
Základem tohoto specifického stylu namban byly jakési arabesky, květinové motivy se zvířecími výjevy,
jaké si objednávali Portugalci a Španělé v Indii, v okolí portugalské základny v Goy a na východním
pobřeží Indického poloostrova.
Japonští lakoví mistři si ustálené „exportní“ vzory upravili podle své představy, a tak vznikla
kvalitativně jiná výzdoba spojující právě prvky převzaté z domácí produkce s gudžarátskými
a evropskými předlohami. Na rozdíl od originálů hlavní dekoraci japonských laků tvořily výjevy z místní
přírody. Nechyběly ani krajinné scény s lidskými postavami, ale i samotnými nambany neboli „jižními
barbary“, jak byli Evropané v Japonsku nazýváni. Některé výrobky nesly jen geometrické stylizované
dekorace. Práce určené k sakrálním účelům a zhotovené na zakázku jezuitských misionářů zdobila
písmena IHS, motivy křížů či mandorly. V naprosté většině tyto práce zhotovovali v kjótských dílnách
podle předloh dovezených pro tento účel z Evropy. Jejich výrobu lze ohraničit snad léty 1570 až 1640.
Poté se zboží určené pro jediné Evropany, kteří mohli po roce 1639 ještě do Japonska zajíždět –
Holanďany, se postupně začalo proměňovat nejen ve tvarech i ve stylu výzdoby.
Zcela zvláštní kapitolou v japonské lakové tvorbě jsou díla hlásící se k tradici dekorativismu školy
Rimpa a jejích zakladatelů Hon’amiho Kóecua (1558–1637) a Ogaty Kórina (1658–1716). Jejich práce se
staly předlohami pro generace lakových mistrů po celé 18. i 19. století. Jednoduchost námětu a jeho
prosté znázornění a hlavně dovedné použití nových technik umožnilo úplně se oprostit od ornamentu.
Významným představitelem dekorativismu byl také Ogawa Haricu. Obohatil lakové umění o nové
výtvarné i technické prvky. Svou představivostí a experimentátorstvím ovlivnil další odborníky konce
doby Edo a doby Meidži. Právě napodobeniny mistrů japonského dekorativismu patřily k oblíbeným

suvenýrům. Po otevření Japonska světovému obchodu v roce 1854 si je odtud dováželi i první
Evropané. Již při první návštěvě Japonska v roce 1853 přivezl zpět do Ameriky admirál Perry ukázky
lakových výrobků a podobné zboží pravidelně patřilo mezi oficiální dary pro cizince.
Lak byl proto stále žádanější a začal se znovu a znovu objevovat na všech důležitých výstavních
podnicích tehdejšího světa. Již na Světové výstavě v Londýně v roce 1862 představovaly lakové práce
velké procento z celkového počtu japonských exponátů. Podobně tomu bylo i na dalších přehlídkách
v Paříži 1867 a Vídni 1873. Tento trend vrcholil v době Meidži, kdy do Japonska přijíždělo mnoho
obchodníků z Evropy a Ameriky. Významnou roli na evropské půdě sehrál pařížský obchod Samuela
Binga s orientálním zbožím. Podstatnou zásluhu na obchodně oboustranně výhodné budoucnosti
předmětů lakového umění měla nepochybně i sílící možnost jejich vývozu. Za rozmachem tohoto
odvětví stála firma Kiricu kóšó kaiša, která byla založena v roce 1874. Jejím hlavním cílem byla výroba
vysoce kvalitního lakového zboží pro zahraniční trhy a její stimulace nejen ve vlastních firemních
manufakturách, ale i v menších dílnách po celém Japonsku. Významným faktorem pro obohacení
nabídky tuctového lakového zboží byl zájem cizinců o drobné suvenýry a kuriozity. Specifickou
záležitostí lakové tvorby byly i pochvy japonských mečů, které v 2. polovině 19. století často i jejich
majitelé odprodávaly do ciziny.
Umění doby Meidži ukazuje nové směřování japonských lakových mistrů. Někteří z nich zůstávali
věrni tradici a zhotovovali díla v klasickém stylu, jiní se nechávali inspirovat importovaným uměleckým
názorem a vytvářeli práce poznamenané evropským a americkým uměním. Jejich produkty se díky
obchodním kontaktům dostávaly opět do Evropy a Ameriky, kde představovaly nové impulsy ve vývoji
dekorativního umění konce 19. věku. Tak byly položeny základy k novým proudům a kosmopolitním
tendencím japonského uměleckého řemesla století dvacátého.

II.
Nevíme přesně, kdy byly první lakové výrobky v Japonsku objednány a z Japonska dovezeny do
Evropy. Předpokládáme ovšem, že objednavateli byli Portugalci, kteří cestu do této země objevili
v roce 1543. Na počátku čtyřicátých let 16. století se Portugalcům podařilo doplout na ostrov
Tanegašima u jižního cípu ostrova Kjúšú a založit tak tradici pravidelných návštěv, včetně budování
silných obchodních a sakrálních kontaktů s nově objeveným územím.
Lak se stal jednou z nejdůležitějších ukázek japonského řemesla, které se dostalo do Evropy.
Neexistuje však žádná oficiální evidence těchto dovozů. Ve většině případů se jednalo o drahé dárkové
zboží, v řadě případů šlo o soukromé aktivity obchodníků. Objemově nejvýznamnější položkou tohoto
vývozu byly různé druhy truhel, později sekretáře s odklopnou přední deskou ( escritorio nebo
varqueno), běžné v pozdně renesanční kultuře Pyrenejského poloostrova. Také drobnější výrobky
lakového řemesla se přiřadily k pravidelným zakázkám lakových dílen – psací soupravy, kazety, lahvice,
mísy s poháry, tácy. Zcela výjimečně najdeme mezi lakem zdobenými předměty dokonce židle a stoly.

Významnou složkou obchodní výměny mezi Japonskem a Evropou byly předměty sakrálního
charakteru, které si často objednávalo samo duchovenstvo, především jezuité.
Předlohy vzorů k prvním nambanským lakům byly nepochybně indo-portugalského původu.
Japonci poté vytvořili dosti odlišnou, nikde na domácí produkci nenapodobenou strukturu dekorace.
Byla skutečným konglomerátem různých stylů a vlivů. Odrážela určitou místní tradici lakové výroby
v Kjótu ve spojení s cizorodými vlivy přicházejícími do Japonska díky kontaktům s Portugalci. Později se
staly impulsem pro rozvoj nového zdobného stylu a poznamenaly i evropskou ornamentiku pozdní
renesance a raného baroka. Tehdy se lakové výrobky poprvé dostaly na evropský trh. Problém
přesného datování prvních portugalských dodávek laku je bohužel stále nevyřešen. Některé archivní
záznamy z Portugalska odkazovaly na skutečnost, že v tamních šlechtických sbírkách již lakové práce
byly zastoupeny nejpozději v roce 1557. Snad skutečně první konkrétně časově zařaditelný předmět
pochází z roku 1582.
V oblasti střední Evropy bychom neměli opominout zcela unikátní a na svoji dobu neuvěřitelné
sbírky císaře Rudolfa II.. Jejich bohatství popisují relativně v nedávné minulosti objevené inventáře z let
1607 až 1611. Lakové předměty vlastnil i Rudolfův strýc Ferdinand Tyrolský. Popisy v inventářích jsou
však poněkud povšechné. Nelze se stoprocentní jistotou potvrdit u některého z Rudolfových
exponátů skutečný japonský původ. Rudolf II. mohl první lakové japonské práce vidět za svého pobytu
u španělského dvora, v šedesátých a na počátku sedmdesátých let 16. století, anebo je spatřil až ve
sbírce svého strýce. Protože se nám do současnosti dochovalo ve světě přes tisíc ukázek
nambanského umění, je více než pravděpodobné, že japonský lak byl na evropských trzích dostupný.
Jeho prodejní cena v Japonsku byla však vždy velmi vysoká. Obchod s ním se tedy pohyboval často na
hranici zisku. Důležitým pramenem pro výzkum japonského laku a jeho dataci jsou inventáře dánské
kunstkomory, podle kterých dokážeme celou řadu exponátů přesně identifikovat. Zdá se, že většina
zde uchovávaných kusů přišla do Evropy někdy v šedesátých a sedmdesátých letech 17. století.
Významným vodítkem je nám rovněž lakový salon v kodaňském zámku Rosenborg, jenž byl vyzdoben
přesně podle japonských originálů. Lakové místnosti s evropskými imitacemi však bychom našli i
v dalších šlechtických sídlech, jako bylo Burghley House v Anglii, kde je obdobná výzdoba zmíněna
nejpozději v roce 1689. V 1. polovině 18. století se mezi japonskými importy setkáme i s dózami či
mísami členitých nepravidelných tvarů, které opět pregnantně dosvědčují japonské sympatie
věnované výtvarné asymetrii. Tímto způsobem některé dílčí japonské estetické principy pronikají i do
nádobí určeného pro ryze evropský trh. Nejvýznamnějším skupinou lakových japonských předmětů,
vytvářených primárně pro japonský trh a dovezených do Evropy asi až ve druhé polovině 18. století, je
sbírka francouzské královny Marie Antoinetty. Tento soubor je o to cennější, že se nám dochovala
dobová dokumentace a inventáře již z roku 1789 a 1793. Sbírka představuje unikátní přehled japonské
lakové výzdoby. Je pravděpodobné, že většina sbírky byla do Evropy dovezena před rokem 1770. Po
smrti Marie Antoinnety se v roce 1794 staly z větší části součástí sbírek Louvru.

Na počátku 18. století se do zvláštní obliby dostávají složitě komponované orientální salony, jejichž
výzdoba se neobešla bez starších lakových prací a navazují tak na starší architektonické kompozice ze
17.století. Ve střední Evropě byl jedním z významných počinů v tomto směru porcelánový kabinet
v berlínském Charlottenburgu, jehož stěny byly obloženy více než třemi tisíci porcelánovými předměty
z Číny a Japonska, lakové doplňky stěn však v tomto salonu chyběly. Tento vpravdě výjimečný stánek
orientálního umění zapůsobil při setkání tří králů v Berlíně v roce 1709 na dánského krále Frederika IV.
a saského kurfiřta Augusta Silného. Oba po návratu okamžitě započali s výstavbou podobných
místností na svých sídlech v paláci Rosenborg v Kodani a v Japonském paláci v Drážďanech. Kromě
porcelánu však byl v berlínském paláci vybudován i malý orientální kabinet nazývaný „japonský“,
k jehož výzdobě byly použity fragmenty především čínských laků, navíc v roce 1701 vznikl ve velkém
Berlínském zámku čínský kabinet kompletně zdobený panely z čínského koromandelského paravánu.
Právě lak jako součást architektury je v současnosti považován za jeden z uměleckých počinů
přelomu 17. a 18. století. Lak byl tak přítomen na zámeckých sídlech nejen jednotlivými kusy mobiliáře
a doplňků, ale především jako součást architektury. Na stěny byly připevněny lakové desky, dveře byly
potaženy lakovou vrstvou. Záliba v tvorbě takových komnat přerůstala na počátku 18. století doslova
v mánii a zachvátila nejen většinu západní Evropy, ale pronikla až do střední Evropy, Itálie a Ruska.
V chudší verzi na podobně pojaté salony narazíme i u nás, v pražském Šternberském paláci nebo
později na zámku v Lednici. Ani v jednom z míst ovšem lakové výplně nejsou japonského původu, ale
byly nahrazeny domácí napodobeninou.
Jinou kategorii montovaných předmětů tvoří evropský nábytek 17. a 18. století, při jehož výrobě se
užívalo starších japonských lakových částí. Aby se zachovala maximální autentičnost a zároveň se mohl
vytvořit různě konvexně a konkávně tvarovaný nábytek podle dobového vkusu, museli řemeslníci
sejmout úzkou, několik desítek let starou vrstvu laku společně s jejím dřevěným podkladem a nově ji
jemně za tepla vytvarovat. Teprve potom ji dokázali znovu instalovat v dobovém nábytku rokokových
forem. Tyto úkony byly samozřejmě extrémně náročné a často vedly k poškození originální lakové
vrstvy. Evropští řemeslníci však s tímto poškozením počítali, a tak předměty pokrývala silná finální
vrstva šelaku, která sjednocovala povrch, maskovala vady původních vrstev jednotlivých děl a
vytvářela finální umělecký dojem. Samozřejmě při sestavování takového mobiliáře připomínajícího
mozaiku se stávalo, že se nakonec objevovaly vedle sebe nejstarší lakové nambanské práce z přelomu
16. a 17. století s mladšími kusy reprezentujícími „pitoreskní styl“ druhé poloviny 17. století či ještě
mladší části exponátů z 18. věku. Vedle japonských originálních kusů laku, najdeme čínské laky nebo
dokonce evropské napodobeniny.
Všechny základní tvary v tomto období často napodobují oblíbený Boulleův nábytkový design,
postupně se rozšiřující po celé Evropě. Největšího rozmachu dosahuje podobná výroba od 40 let 18.
století a její vlna vrcholí těsně před francouzskou revolucí v 70. a 80. letech s nastupující klasicistní
střídmostí. Poněkud vzácněji mistři nábytkářského řemesla pracovali s jinými japonskými předměty,

kterými nábytek přímo vykládali. Zcela specifickým případem jsou francouzské pot-pourri nebo laky
vkládané do drahých kovových montáží při jejichž výrobě evropští dekoratéři spojovali originální
lakové výrobky nebo jejich části s honosnou evropskou kovotepeckou prací. Od sedmdesátých let 18.
století lze pozorovat ze strany Evropanů obnovení zájmu o lakovou techniku a její výrobky přímo
v Japonsku. Zatímco v 17. a 1. polovině 18. století japonské lakové předměty vycházely z tradičního
zdobného uspořádání bez větších změn, na konci 18. věku se setkáváme se zbožím, které bylo
vytvořeno přímo podle evropské objednávky. Nebyly to navíc typické užitné nábytkářské práce nebo
interiérové doplňky, ale zcela nový typ předmětu k zavěšení na zeď a užívaný jako dekorace
aristokratického interiéru. Přestože byla holandská Východoindická společnost v roce 1798 zrušena,
zahraniční lodě do Japonska zajížděly dále. Pod holandskou vlajkou se přitom na přelomu 18. a 19.
století objevilo také několik amerických plavidel, a tak se první podobné předměty dostaly i na
americkou půdu.
V prvních desetiletích 19. století se mezi obchodní artikl dostávají nové druhy zboží.
Z této doby dokonce existuje i několik zajímavých exponátů, kdy byl lak nanášen i na aritský
porcelán jako vnější nebo doplňková dekorace. Právě užití laku na porcelánovém těle se rozšířilo
zejména po polovině 19. století, kdy v Nagasaki zdobili celou řadu porcelánových nádob přivážených
z Arity včetně velkých kuželkovitých váz s kanelovanými okraji, jež byly zastoupeny i na světových
výstavách v Paříži a Vídni. V Městském muzeu v Nagasaki se dokonce dochovaly některé skici a návrhy
jednotlivých kusů dřevěného lakem opatřeného nábytku, pravděpodobně pocházející z období Bunka
(1804–1817).Vývoz podobných exemplářů se ještě více rozvinul po otevření Japonska světovému
obchodu po roce 1854. Lakové zboží doslova zaplavilo většinu otevřených přístavů a na přelomu
padesátých a šedesátých let. Zájem o lakové výrobky opět rostl a japonský lak byl prezentován i v roce
1862 v Londýně. Postupně ovšem začaly na těchto výstavách převládat předměty pro domácí japonský
trh a speciální studiové práce, které byly určeny pouze pro vybrané prezentace. Evropské sbírky laku
se navíc v této době rozrůstají o dovezené starožitné výrobky pro japonský trh, které si ze svých cest
po Dálném východě přiváželi cestovatelé, obchodníci a zájemci o japonské umění. Tak byly položeny
základy všech významných světových sbírek japonských lakových prací na světě a nakonec i ve střední
Evropě.

III./1
Ačkoli habsburská monarchie, jejíž součástí české země do roku 1918 byly, nepatřila mezi velmoci
s množstvím kolonií, podařilo se zde shromáždit několik, na střední Evropu početně i kvalitativně
výjimečných sbírek japonského umění, v nichž nechyběly ani lakové práce.
Přestože až do nedávné doby se o japonských lacích v českých sbírkách nevědělo, obsahují tyto
soubory díla, která zapadají do rámce lakového zboží obchodovaného po celé Evropě od poslední
třetiny 16. až do 19. století. Můžeme však konstatovat, že lakové práce s velkou pravděpodobností

patřily mezi první zástupce japonského umění dovezené na naše území, neboť orientální laky byly
nepochybně začleněny již ve sbírce Rudolfa II., která se formovala na Pražském hradě na přelomu 16.
a 17. století. Tyto exotické exponáty Rudolf získával díky svým bohatým kontaktům se Španělskem
a Portugalskem. Při bližším studiu záznamů se ukazuje, že většina lakových prací v jeho sbírce
uložených, měla původ v Indii a mohli bychom je zařadit mezi tzv. gudžarátské lakové umění.
Přestože byla v té době ojedinělá Rudolfova sbírka za třicetileté války značně narušena
a odvoz nejkvalitnějších exemplářů z Pražského hradu pokračoval i v dalších stoletích, uchránila se nám
dodnes v majetku Hradu velká truhla s vypouklým víkem a zajímavou dekorací – pohledem do krajiny
s rolníky, volským soumarem a rostlinnými výjevy, jejíž vznik lze datovat lety 1610–1630. Zcela
neobvyklého tvaru je větší kruhová krabice z majetku zámku Kynžvart, později v Evropě sestavovaná
do podoby i funkce taburetu. Patří k tvarově nejoriginálnějším ukázkám japonského lakového umění.
Její účel doposud přesně neznáme, ale dosavadní badatelské výzkumy naznačují, že mohla sloužit pro
uložení ozdobných límců, módních na konci 16. století. Nambanské umění je však v českých sbírkách
zastoupeno vícekrát. Ze sbírky rodiny Lichnowských na zámcích Hradec nad Moravicí a Raduň u Opavy
pocházejí další dva skvosty starého japonského laku ve stylu namban.
Důležitým historickým dokladem zájmu o japonský lak jsou předměty, k jejichž výrobě použili
evropští řemeslníci části starších lakových japonských prací. Tyto speciální exponáty ukazují, jak si
majitelé cenili orientálního nábytku a jak se pokoušeli ze starších, například poškozených nebo
zničených kusů využít těch částí, které byly relativně v pořádku. V českých sbírkách najdeme tři
případy, při jejichž montáži posloužily starší práce ve stylu namban.
V českých sbírkách je poté z raného období holandských vývozů (po roce 1639) poměrně málo
ukázek lakového zboží. Převládá zboží dovážené až ve druhé polovině 17. století. Tato situace
nepochybně souvisí s politickou nestabilitou střední Evropy. Poté dochází k obnově starých a budování
nových šlechtických sídel. Zde stále častěji – jak si žádala móda – si nobilita budovala orientální salony
a kabinety kuriozit. Součástí jejich inventářů se kromě jiného stávala také díla asijské provenience,
především však čínský a japonský porcelán a vedle toho i lak. V depozitářích i expozicích těchto sbírek
se dodnes podařilo objevit přes padesát japonských lakových prací, jejichž vznik spadá do 17. a 18.
století. Japonské originály jsou zde uloženy vedle laků čínských a velkého množství laků
evropských.Jejich dostupnost v našich zeměpisných šířkách byla větší a cena nepochybně nižší.
Zatímco japonský a čínský porcelán se v majetku šlechtických sídel ukazuje poměrně často, co se týče
japonského a čínského laku, dávala česká, vlastně rakouská šlechta při vybavování svých rezidencí
přednost evropským napodobeninám.
Zcela unikátním archivním materiálem je jakýsi „katalog“ hraběte Jana Rudolfa Šporka, nyní
v majetku knihovny kláštera premonstrátů v Praze na Strahově, kde ve svazcích IV. až VII. najdeme
několik kreseb lakových předmětů, jež mohly být součástí Šporkovy sbírky. Počet laků v sedmi
inventárních knihách je však poměrně malý, což ukazuje, že zřejmě podobný materiál byl i ve třicátých

letech 18. století u nás vzácností a určitě zde nebyla vybudována žádná sbírka úzce zaměřená výhradně
jen na něj, jako u našich západních sousedů v Brunšviku, Drážďanech, Berlíně nebo v Gotě.
Vrcholné období vývozu japonského laku do Evropy můžeme ohraničit přibližně lety 1650–
1750. Je to čas velkého zájmu o orientální kraje, kdy záliba v exotických vzácných věcech zachvátila
všechny šlechtické kruhy. Tato skutečná mánie postupovala z Anglie přes Holandsko a Francii dále na
východ a koncem 17. a v první třetině 18. století ovládla i střední Evropu. Dovážené výrobky můžeme
jednoduše rozdělit do několika skupin podle typu. Zcela speciální doménou bylo lakové nádobí denní
potřeby a menší kazety na šperky. Na nádobí vždy převažoval černý nebo temně hnědý lak, přesto
podobné soubory byly vyráběny i z červeným lakovým základem.
Sbírky lakového nádobí v Evropě, pokud se týká množství exponátů, nemohou dosáhnout počtu
ani dovezených ani dochovaných porcelánových výrobků z týchž orientálních zdrojů. Tato disproporce
vznikla z několika zde již částečně zmíněných důvodů. Kromě finanční pořizovací náročnosti to byla i
citlivost výtvarného materiálu lakového zboží , inklinace k poškození, menší trvanlivost lakových vrstev
a neschopnost evropských uměleckých řemeslníků adekvátně poškozené laky nahradit. Část zboží tak
byla poškozena již časově i klimaticky náročnou cestou, část, která se dostala bez úhony na místo
určení pak vzala za své během desetiletí či staletí v domácnostech, později ve sbírkách. V suchém
středoevropském prostředí poměrně brzy docházelo totiž při pravidelném používání k trvalým
znehodnocením a poškozením lakových struktur a setření lakové dekorace a k následnému
postupnému zániku.
I v 19. století se japonský lak dovážel do Evropy. Zcela se ovšem proměnila stavba předmětů
a jejich výzdoba, v níž důležitou roli začíná hrát tenká perleť aogai. Právě v tomto období vznikala další
specifická díla pro evropský trh, která jsou u nás k vidění na některých zámcích. Jiná jsou pak
deponována také v Náprstkově muzeu v Praze, kam se dostávala především v podobě darů hned po
roce 1862, kdy český obrozenec Vojta Náprstek muzeum založil. Jeho muzeum se potom stalo hlavní
institucí zaměřenou výslovně na umění a etnografii neevropských národů. Nelze se proto divit, že
právě zde se v současné době nachází nejvýznamnější sbírka japonského umění u nás, která
shromažďuje přes tisíc lakových předmětů většinou běžné produkce 19.století. Přitom i mezi těmito
exponáty vyniká přes sto velmi kvalitních ukázek japonského laku od nambanských truhel až po díla
počátku 20.století.
V období počátku doby Meidži se nově světu otevřené Japonsko začalo oficiálně představovat
světu na významných výstavních podnicích. V lakových dílnách v Nagasaki začaly vznikat výrobky,
které náš výčet lakových prací pro export vhodně doplňují. Tamní dílny začaly lakem dozdobovat velké
porcelánové vázy. Některé dokonce lakem pokrývaly celý povrch těchto na export určených
předmětů. Existovaly však i porcelánové předměty, jejichž modrá kobaltová dekorace zůstala
zachována a jen v některých částech byla za studena doplněna lakovou výzdobou. S touto výzdobou
měli zkušenosti mistři z okolí Seta, neboť právě na setském porcelánu se tyto vzory hojně vyskytují.

Laková výzdoba na těchto předmětech bývá komponována do kartuší s motivy skalek nebo květin a
ptáků, setkáme se i s geometrickými ornamenty, výzdoba často ctí zásady japonské asymetrie, které
byly u evropských a amerických konzumentů tohoto zboží vysoce ceněny.

III./2
Lakové zboží vyrobené pro japonský trh se nachází ve dvou nejvýznamnějších českých muzejních
fondech, v Národní galerii a v Náprstkově muzeu v Praze. Jedná se o ukázky japonské domácí lakové
produkce z 18. a první poloviny 19. století. Do Náprstkova muzea se dostávaly již brzy po jeho založení.
Rovněž v dalších regionálních muzeích, v Moravské galerii v Brně, Západočeském muzeu v Plzni nebo
Severočeském muzeu v Liberci mají v depozitářích japonská díla, jejich počet je však poměrně malý.
Pozoruhodnou kolekci vlastní také zámek Hluboká, kde je japonské umění zmiňováno již na konci 19.
století, a dále na bývalých državách rodu Lichnowských v Hradci nad Moravicí a Raduni. Přes deset laků
určených původně pro japonský trh ochraňují také na zámku Velké Meziříčí.
Do českých sbírek se většina japonských lakových děl dostala mnohem později než předměty
určené pro evropské odběratele, až po otevření Japonska světovému obchodu po roce 1854. Jádro
souborů japonského laku tvoří pomůcky denní potřeby, schránky na kosmetické přípravky, osobní
a toaletní drobnosti nebo nádoby nutné při stolování. Svébytnou skupinu v českých sbírkách
ochraňovaných japonských laků tvoří krabice na psací náčiní suzuribako. Celkem u nás objevíme deset
podobných krabic, z nichž nejstarší je z počátku 18. století a nalézá se v Náprstkově muzeu, kam přišla
ze známé Hlouchovy kolekce v roce 1955. Přestože z větší části pocházejí až z 19. století, najdeme mezi
nimi i několik ukázek, jejichž styl výzdoby se hlásí k dekorativním motivům 18.století. Japonské rodové
znaky mony se staly rovněž oblíbenou dekorací laků již v 17. století, jejich užívání v této funkci však
vrcholí v první polovině 19. věku.
Nejpočetnější část japonského lakového zboží nacházejícího se v českých sbírkách pochází až
z doby Meidži, kdy Japonsko navštívili také první čeští cestovatelé. Ať již to byl Josef Kořenský na
svých cestách kolem světa v roce 1894 a 1900/1901, Joe Hloucha roku 1906 a 1926, Enrique Stanko Vráz
kolem roku 1895 či ještě před nimi hrabě Erwin Dubsky v roce 1873 a 1876 a Václav Stejskal 1887, oba ve
službách c. k. námořnictva, nebo hrabě Lichnowsky jako německý diplomat v Pekingu v prvním
desetiletí 20. věku. Všichni si ze svých putování přivezli mnoho zajímavých předmětů dokumentujících
dosti podrobně tehdejší směry japonského umění a uměleckého řemesla. Mezi jejich akvizicemi bylo
dost lakových produktů od jednoduchých suvenýrů až po hodnotná díla významných umělců doby.
Umění miniatury se vždy řadilo k důležitým uměleckým vyjádřením japonských lakových mistrů.
Nejtypičtějším příkladem těchto prací jsou krabičky inró na medikamenty a osobní razítka, které
charakterizují estetické cítění měšťanské společnosti doby Edo. Jejich největší počet najdeme opět
v Náprstkově muzeu v Praze, kde dohromady činí asi šedesát položek. Přitažlivou sbírku vlastní také
Moravská galerie v Brně a Západočeské muzeum v Plzni. Nenahraditelnou ztrátou pro české sbírky

orientálního umění byl ničivý požár depozitáře v Benešově nad Ploučnicí, kterému mimo jiné podlehla
většina zde uchovávaných inró. Kromě již zmíněných celků nelze opomenout ani méně početné
kolekce japonských laků ze Severočeského muzea v Liberci, ani Moravské galerie v Brně, které vznikaly
hned po založení těchto institucí v roce 1873.

IV.
Dovoz asijských laků do Evropy, který jako první Evropané zahájili v poslední třetině 16. století
Portugalci, podnítil velký zájem o toto zboží po celém kontinentu. Jeho import proto často nestačil
pokrýt vzrůstající poptávku. Bylo tedy otázkou času, kdy se v Evropě pokusí o výrobu napodobenin,
které by drahé lakové zboží z Japonska, Číny nebo Indie mohly aspoň částečně na trhu nahradit.
Musíme si samozřejmě uvědomit, že japonské laky nebyly jediným produktem tohoto typu. Zpočátku
totiž nejvíce dovezeného materiálu pocházelo z Indie z oblasti Gudžarátu nebo Bengálska. Velké
procento dovozů přicházelo také z Číny, především z oblasti Kantonu a Macaa. Obchod s tímto zbožím
byl sice velmi lukrativní, ale i tak obchodníci i výrobci evropského nábytku hledali možnost, jak drahé
zboží zlevnit a nahradit vlastní produkcí
Záliba v exotice a Orientu vrcholí v západní Evropě v poslední třetině 17. století. Zvyšuje se také
poptávka po lakových předmětech, především po sekretářích, šperkovnicích či truhlách, které se staly
dominantním nábytkem ve speciálních orientálních salonech a poutaly na sebe pozornost
potenciálního návštěvníka. Zajímavý a pro výzkum laku velmi důležitým pramenem jsou vyobrazení
lakových předmětů na uměleckých dílech, především však na malbách či grafice. Na rozdíl od často
zobrazovaného porcelánu, ponejvíce čínského, se lakové výrobky staly součástí malířských kompozic
jen zřídkakdy. O to jsou ovšem takové případy cennější, protože lze předpokládat, že malíři je
zaznamenali v dobové prezentaci v interiérech šlechtických sídel.
Dodnes přesně nevíme, kdy v Evropě vznikly skutečné první napodobeniny dálněvýchodního
lakového umění. Podle dobových pramenů víme, že již v roce 1609 Willem Kick získal osmileté
privilegium k výrobě lakovaného zboží napodobujícího lakové výrobky dovážené ze vzdálené Indie.
Zajímavostí je, že privilegium dostal o rok dříve než do Holandska dorazila první zásilka japonského
lakového zboží. Kickovi práce byly pravděpodobně ovlivněny tvary i výzdobou dovážených čínských
laků se zlacenou výzdobou. Je pravděpodobné, že kromě Kickovy dílny existovala i jiná centra
produkce podobného zboží snad v Německu - v Norimberku, Augšpurku a Hamburku, ale jejich
produkce stejně jako práce Kickovi se nám do dnešních dnů bohužel nedochovaly. Podobné to je též u
děl z oblasti Apeninského poloostrova, kde se již koncem 16. století pokoušeli napodobit islámské
lakové umění především v Benátkách, jejichž obchodníci na Blízký východ pravidelně zajížděli.
Skutečně prvním, do dnešních dní známým dochovaným příkladem lakové výzdoby v orientálním
stylu, ale neasijské provenience, jsou tedy dvě místnosti zámku Rosenborg v Kodani. Náměty
k vyobrazením byly čerpány především z Nieuhoffova cestopisu popisujícího cestu po Číně, který

sloužil jako předloha nejen v tomto případě. Inspiraci však zde poskytla i další kniha Novus Atlas
Sinensis vydaná v roce 1655.
Princip užití lakových panelů napodobujících originály byl napříště užit u výzdoby většiny podobně
řešených místností. Někdy pak architekti těchto salonů jen doplňovali originální, často čínské laky jejich
imitacemi a tím ještě zvýšili estetický účinek takovýchto uměleckých kompozic. Vzrůstající poptávka po
orientálních artefaktech v posledních dekádách 17. století musela dříve či později podnítit větší snahu o
napodobování originálních asijských výrobků a vytvořit tak podmínky pro rozvoj obchodu s tímto
zbožím po celé Evropě. Bylo tomu tak v případě čínského a později japonského porcelánu, který byl
v Evropě nahrazován fajánsí z holandského Delftu a záhy na to i z řady dalších lokalit, což postupem
doby vedlo k objevení tajemství porcelánové hmoty v Míšni Johannem Friedrichem Böttgerem v roce
1709. Je tedy pochopitelné, že podobným procesem procházel i vztah k lakovým předmětům a to, jak
již bylo řečeno, od začátku 17. století. Na rozdíl od porcelánu však lakové výrobky představovaly vždy
poněkud odlišný produkt, jehož rozšíření nebylo do takové míry ovlivněno po celé Evropě vzrůstající
oblibou exotických nápojů, tedy čaje, kávy a čokolády.
U lakových výrobků byla struktura dovozu jiná a nádobí denní potřeby v ní nemělo tak dominantní
postavení. Přesto v Evropě silně vnímali rozdíl mezi dováženým dálněvýchodním zbožím a jeho
evropskými napodobeninami a zvláště ve 2. polovině 17. století vzniklo několik pojednání či návodů,
které se pokoušely řešit základní problémy s rozdílnou kvalitou lakových výrobků a obšírně referovaly i
o způsobech dekorace.
Jedním z nejvýznamnějších center evropského lakového umění se brzy stal Berlín. V roce 1686 byl
Gerard Dagly (1660–1715), lakový mistr ze Spa v Belgii pozván na dvůr pruského kurfiřta Bedřicha III.
(později král Bedřich I.) a dva roky na to jej následoval i jeho bratr Jacques(1665–1728). Obrovský
panovníkův zájem o Orient vedl k velkorysým plánům úprav jeho berlínských sídel, Oranienburgu i
Charlottenburgu. Daglyové brzy vytvořili v Berlíně jednu z nejdůležitějších lakových dílen všech
dob.Díky podpoře Bedřicha I. a privilegiím, které od něj pravidelně dostávali se jejich dílna stala jednou
z nejvíce prosperujících manufaktur. Dílna bratří Daglyů byla činná v Berlíně až do roku 1713, ale po
smrti Bedřicha I. musela být zavřena. Oba bratři Berlín opustili a centrum lakové produkce se
přestěhovalo do Drážďan. Další pokus o přiblížení se orientálním lakům se objevuje také na prvních
výrobcích Böttgerovy míšeňské kameniny pevného červeného střepu, která vznikla někdy kolem roku
1709. Červený střep, připomínající čínské keramické zboží i-sing, byl pokryt černou glazurou a dále
zdoben laky za studena. Přestože se míšeňská manufaktura po roce 1713 zcela specializovala na
porcelán, dochovala se řada ukázek podobně zdobených předmětů.
Nejvýznamnější z lakových mistrů střední Evropy byl Martin Schnell (1675–1740), který do Drážďan
přesídlil z Berlína, kde mezi lety 1703–1709 pracoval v berlínské dílně Daglyů. V roce 1710 byl Schnell
pozván na dvůr saského kurfiřta Augusta Silného a již brzy byl zaměstnán jako lakový mistr v míšeňské
porcelánce. Od roku 1716 se však Schnell věnoval především dekoraci Holandského(později

Japonského) paláce, zeleného salonu loveckého zámečku Hubertusburg a vodního paláce v areálu
zámku Pillnitz. Po roce 1730 pracoval pro Augusta Silného ve varšavském paláci Willanow. Schnellovou
nespornou výhodou byla obrovská sbírka japonských a čínských uměleckých předmětů, které August
Silný v Drážďanech nashromáždil.
Ve Francii byla již v roce 1667 založena Manufacture Royales des Meubles de la Couronne a její
majitel Charles Le Brun (1619-1690) zde od roku 1672 začal napodobovat čínské práce. Ve výzdobě
jednotlivých kusů nábytku dosáhla ve Francii již od 3. desetiletí největšího ohlasu díla přezdívaná vernis
de Martin, jejichž autoři pocházeli ze slavné rodiny Martinů. Její členové nevytvářeli nábytek, ale
specializovali se pouze na jeho výzdobu, ve většině případů lakového typu. Používali nábytkářské
polotovary od zavedených truhlářských mistrů. V jejich odkazu pokračovala i druhá generace.
Manufaktura, která pracovala nejen pro královský dvůr,ale i pro velké obchodníky od 30. let 18. století,
zažila kolem poloviny století obrovský rozmach spojený s další vlnou zájmu o exotické zboží. Nesnažili
se do detailů napodobovat techniku orientálního laku, ale naopak užívali vlastních nových postupů,
které umožňovaly bohatou barevnou škálu použitého materiálu. Ve výzdobě však dbali na určité,
především z japonské a čínské umělecké zkratky převzaté črty, které výslednému dílu dávaly silný
autentický náboj včetně velmi zdařilého napodobení vysokého lakového reliéfu.
Věhlas celé dílny byl tak velký, že syn Roberta Martina jménem Jean Alexandre (činný ca.1747–
1790) byl povolán na dvůr pruského krále Bedřicha II.roku 1747 do Berlína a účastnil se zde výzdoby
paláce Sanssouci v Postupimi.
V jižní Evropě byly významným centrem lakové produkce především dílny v Benátkách, jejichž
historie se započala již koncem 16. století v napodobeninách předovýchodních lakových prací. Benátští
mistři vynikali především v dokonalých jasných barvách, které pomocí lakové techniky aplikovali na
dřevěný povrch a díky tomu se tento mobiliář dobře umisťoval do jakéhokoli interiéru. Zajímavou
epizodou napodobování lakového zboží jsou práce z Pontypoolu ve Walesu, kde polovině 18. století
začaly japanizujícími náměty zdobit železné pocínované nádobí.
Na přelomu 18. a 19. století jsou chinoiserie a japanismy implementovány i do výzdoby levných
produktů z papírmaše. Jakési au revoir lakových napodobenin jsou výrobky, které zřejmě vznikaly od
40. let 19. století v Berlíně. Náměty dekorů čerpaly ze starších oblíbených kompozic Orientálců v
exotické krajině pod slunečníky u pavilonů východních forem doplněných většinou motivy skalek
s neevropskými indiánskými květinami. Tvary vycházely ze známé morfologie dováženého čínského
nebo japonského porcelánu.
První zmínka o lakových dílech na našem území je spjata s dalším důležitým centrem zájmu o
lakové výrobky, kterým se stal dvůr Sibylly Augusty von Saxe-Lauenburg(1675-1733) v Baden Badenu,
ale i její rodiště v Ostrově nad Ohří. Minimálně již v roce 1694 je v Ostrově doložena aktivita lakového
mistra Jana Vojtěcha Kratochvíla, uváděného jako „kaiserliche indianische Kammermaler“, který zde
zbudoval lakový kabinet, ještě rozšířený o čtyři roky později. Jan Vojtěch Kratochvíl se v té době stal

velmi významným lakovým tvůrcem ve střední Evropě. Rodák z Egeru (Chebu) v roce 1709 získal
zakázku k výzdobě Šternberského paláce v Praze, kde vytvořil malý orientální salon. Další, nicméně
dodnes dochovanou lakovou místností na našem území, je orientální salon na zámku v Lednici. I zde
byly použity dlouhé úzké lakové panely, které jsou v současné době umístěny v nárožích pokoje
severního křídla zámku.
V řadě zámeckých inventářů najdeme exempláře lakové produkce rozličného původu. Tyto
chinoiserie doplňují velmi často sbírkové fondy japonské a čínské provenience. Je ovšem zajímavé, že
v současné době je tvoří převážně větší nábytkové kusy nebo dekorativní vázy, jen ojediněle se
setkáváme s dalšími lakovými napodobeninami, jako jsou krabice a krabičky, rámy, výplně stěn apod.
V českých sbírkách téměř zcela absentují menší lakové exponáty, jako byly šálky, talířky, konvičky
apod. Již v době vzniku veřejnosti otevřených zámeckých instalací koncem 40. let 20. století se v jejich
koncepci pravidelně objevovala snaha o začlenění tzv. Orientálních salonů, kde se návštěvníkům
dodnes prezentují soubory nejvýznamnějších památek mimoevropského umění společně s evropskými
napodobeninami. Těchto instalačních počinů vzniklo na našem území velké množství různé umělecké
kvality a úrovně v závislosti na bohatosti lokálních uměleckých sbírek.
Mezi nejzajímavější sbírkové fondy patří především zámky v Lednici, Náměšti nad Oslavou,
Boskovicich, Červené Lhotě, Jaroměřicích nad Rokytnou, v Lázních Kynžvartě či v Buchlovicích, se
solitéry se setkáme v interiérech zámků v Manětíně, v Mnichově Hradišti i v expozici zámku Kozlu a
pod. Několik pozoruhodných exponátů je uloženo také v muzejních sbírkách,v Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně, Slezském muzeu v Opavě, Jihomoravském muzeum ve
Znojmě, Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí, Náprstkovu muzeu a Národní galerii v Praze apod.
Obecně můžeme konstatovat, že největší procento dochovaných předmětů mobiliáře s orientální
tématickou výzdobou tvoří především šperkovnice na vysokých podstavcích, většinou zdobené
černým lakem a dekorované zlatými lakovými vzory. Dalším typem je sekretář s odklopnou deskou a
horním korpusem opatřeným jednodílnými dveřmi. V Jaroměřicích nad Rokytnou se můžeme v tamním
orientálním salonu setkat s červenými lakovými výplněmi dřevěného ostění, které bylo vytvořeno ze
zaniklých barokních skříní nebo sekretářů. Mezi typické chinoiserie můžeme zařadit také několikadílné
lakové zástěny - ze zámku v Libochovicích čtyřdílný fragment paravánu, poněkud naivně malovaná
zástěna je uložena na zámku Jindřichův Hradec, kde představuje zabydlenou krajinu s architekturou a
palmami. Z 19 století bychom měli zmínit ještě aspoň vázy tvaru zásobnice a flétnové vázy se zlatým
orientálním dekorem z majetku Národní galerie v Praze, které pocházejí z produkce berlínských(?)
manufaktur ze 40. let 19. století. Všechny exponáty byly do sbírek zařazeny až v době nové vlny zájmu
o Orient, která začala Evropu zasahovat po polovině 19. století, společně s rozvojem mezinárodní
dopravy a rozšířením zájmu o poznávací cesty, které podnikali i někteří představitelé naší nobility.
V tomto období došlo k finálnímu formování asijských a exotických sbírek nejen u nás, ale i na celém
světě a evropské napodobeniny byly opět vystřídány originálním autentickým zbožím z Japonska a

Číny. Nové importy pak přinesly také jiné umělecké podněty, jež zcela vytlačily starší klasická
zpracování exotických námětů. Noví tvůrci již nekladli důraz na obsah sdělení, jehož ikonografický
výklad často ani neznali, ale napodobovali a kopírovali především jejich výtvarnou formu. Tak se vlna
orientalismů 17. a 18. věku volně přelévá v japanismy konce 19. století.

