Sitzender Mann, Selbstporträt
Öl auf Leinwand, 1972
sedící muž, autoportrét
olejomalba 1972

Josef Hendel
Znovuobjevení umělce z Egerlandu
Výstava v Egerlander Kunstgalerie
28.09.2019 - 25.01.2020

Böhmische Dörfer I
Der Schachtelmacher
Federzeichnung auf Papier, 1962
české vesnice
bednář
perokresba, 1962

Josef Herrmann Hendel * 15. května 1897 v Hranicích u Aše
† 9. května 1993 v Neuenkirchen/Steinfurt
Josef Hermann Hendel byl originální a všestranný malíř
a kreslíř. Po celý život byl „velkým samotářem“, který se
úzkostlivě vyhýbal všem uměleckým centrům. Porozumění
a podporu nacházel především ve své ženě Marii. Navzdory
životu v zapomnění, daleko od pulzujících center umění,
odrážel ve své tvorbě často aktuální události. Tím byla jeho
tvorba neustále provázána s přítomností.
Hluboce ovlivněn válečnými zážitky, vnímal svět kolem
sebe svým osobitým úhlem pohledu, mnohdy naprosto
odlišným od ostatních. První velké úspěchy zaznamenaly
jeho dřevoryty a lepty. V roce 1926 vystavoval spolu s renomovanými umělci Bauhausu jako Paul Klee, nebo Wassily
Kandidsky ve světoznámé galerii Goltz v Mnichově. I jeho
díla byla následně označená nově nastupujícím režimem v
Německu za dekadentní.
Po 2. světové válce, kterou prožil opět v uniformě, po
vysídlení a následném útěku z Mnichova, zakotvil natrvalo v
Münsterlandu. V té době se naplno začal věnovat především
perokresbě. Ta se ukázala být ideálním prostředkem, jak
výtvarně vyprávět příběhy. Inspirací mu byly současné i historické události, ale také literární předlohy. Kromě charakteristických děl z jednotlivých tvůrčích období vytvořil také zhruba 100 olejomaleb. Jeho díla získalo krátce před umělcovo
smrtí v roce 1993 Hendelovo domovské město Neuenkirchen.

EGERLAND-MUSEUM
Fikentscherstr. 24, 95615 Marktredwitz
Tel. 0 92 31 / 39 07, info@egerlandmuseum.de
www.egerlandmuseum.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, von 14 bis 17 Uhr
nach Voranmeldung sind Gruppen zu anderen Zeiten
willkommen.
otevírací doba: úterý až neděle, od 14:00 do 17:00
Po nahlášení předem jsou vítány I skupiny návštěvníků mimo
otevírací dobu.

Josef Herrmann Hendel
* 15. Mai 1897 in Roßbach bei Asch (CZ)
† 9. Mai 1993 in Neuenkirchen/Steinfurt

Josef Hendel

Streichholzschachtel,
Rigoletto
krabička od zápalek,
rigoletto

Josef Hermann Hendel war ein origineller und vielseitiger
Zeichner und Maler. Zeit seines Lebens war er der „Einsame,
der fern von allen Kunstzentren ernst und unbeirrbar seinen
Weg“ ging, verstanden und unterstützt von seiner Ehefrau
Maria. Trotz dieser Einsamkeit, trotz des Lebens fernab der
brodelnden Kunstzentren nahm er bei seinem künstlerischen Schaffen Bezug zum jeweils aktuellen Zeitgeschehen.
Somit ist seine Einbindung in den zeitbezogenen Kontext
immer präsent.

Wiederentdeckung
eines Egerländer
Künstlers

Tief geprägt durch seine Kriegserlebnisse betrachtete er
seine Umwelt sehr intensiv und oft unter einem ganz anderen, seinem eigenen Blickwinkel. Erste große Erfolge feierte
er mit expressionistischen Holzschnitten und Radierungen.
1926 stellte er wie die renommierten Bauhaus-Künstler Wassily Kandinsky und Paul Klee in der Galerie Goltz in München
aus. Danach wurden auch seine Werke als „entartet“ verfemt.
Nach der Teilnahme am zweiten Weltkrieg, nach Flucht und
Vertreibung strandete er im Münsterland. Von nun an prägten Federzeichnungen sein Schaffen. Sie waren ein probates
Mittel, bildnerisch Geschichten zu erzählen. Er ließ sich von
aktuellen und geschichtlichen Ereignissen, aber auch von
literarischen Vorlagen inspirieren. Daneben entstanden
parallel zu den Themen seiner Schaffensphasen rund 100
Ölgemälde. Die Gemeinde Neuenkirchen erwarb kurz vor
seinem Tod 1993 das gesamte in seinem Besitz befindliche
Werk Hendels.

Ausstellung in der
EGERLÄNDER KUNSTGALERIE
IN MARKTREDWITZ
28.09.2019 - 25.01.2020

Der Mäher
Öl auf Leinwand mit
Zeitungsausschnitten, 1987

Der Floh und Napoleon
Federzeichnung auf Papier, 1957

žnec
olejomalba na plátně, 1987

blecha a Napoleón
persokresba, 1957

