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FRANTIŠEK MUZIKA (1900-1974)

POZŮSTALOST 

Dne 26. června 1900 se v Praze narodil Františku a
Marii Muzikovým syn František. Svá studijní léta zahájil na
obecné škole sv. Vojtěcha v Praze,  dále pokračoval  na
novoměstské státní  reálce v Ječné ulici  v Praze.  Z této
školy avšak po dvou letech přestoupil na malostranskou
reálku,  kde  poznal  své  budoucí  kolegy  z  uměleckého
prostředí  Jaroslava  Fragnera,  Karla  Honzíka  a  Karla
Müllera.  Po  úspěšně  složené  maturitě  byl  přijat  na
Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval mj. u
profesorů Josefa Loukoty, Vratislava Nechleby a Jakuba
Obrovského.  Mezi  posluchače  akademie  v  této  době
patřili  i  pozdější  významní  umělci  Vincenc  Makovský,
Bedřich Piskač, František Tichý nebo Hana Wichterlová.
V  roce  1921  Muzika  vstoupil  s  Bedřichem  Piskačem a
Františkem  Tichým  do  speciální  školy  malíře  Karla
Krattnera, v následujícím roce do speciální školy sochaře
Jana  Štursy.  Seznámil  se  s  dalšími  přáteli,  např.  s
Bedřichem  Stefanem  a  Josefem  Wagnerem.  Souběžně
se  studiem  Akademie  výtvarných  umění  navštěvoval



Muzika  přednášky  na  Karlově  univerzitě  a  Českém
vysokém učení technickém v Praze. 

Jako  malíř  vystoupil  František  Muzika  poprvé  na
veřejnost v roce 1921. Nejprve prezentoval  své práce v
knihkupectví U Zlatého klasu ve Spálené ulici v Praze a
ve stejném roce dále soubor obrazů a kreseb na výstavě
Spolku akademiků výtvarných v Praze v Topičově salonu.
Významným rokem byl  rok  1920,  kdy František  Muzika
vstoupil  do  spolku  Devětsil.  Základ  tohoto  volného
sdružení  umělců  byl  vytvořen  kolektivem  absolventů  a
studentů gymnázia v Křemencově ulici v Praze, k nimž se
přidružili  i  někteří  starší  umělci  a  posluchači  Akademie
výtvarných  umění.  Členové  se  scházeli  v  domě  Karla
Teigeho v nedaleké Černé ulici, kde bydlel i podnájemník
Jiří  Wolker.  Díky  Devětsilu  se  tak  Muzika  spřátelil  s
Vladislavem  Vančurou,  Josefem  Fričem,  Konstantinem
Bieblem,  Aloisem Wachsmanem,  Jaroslavem Seifertem,
Karlem Teigem nebo Jindřichem Honzlem. Patronát nad
nimi  drželi  František  Xaver  Šalda  a  Stanislav  Kostka
Neumann. Muzika se zúčastnil velké a významné výstavy
Devětsilu  na  jaře  roku  1922  konané  v  pražském
Rudolfinu, ke které byli přizváni i sochaři Bedřich Stefan a
Josef Jiříkovský. Právě v tomto roce 1922 se z Devětsilu
vyčlenilo  sdružení  s  názvem  Nová  skupina.  Mimo  jiné
umělce  v  něm  působili  i  František  Muzika,  Adolf



Hoffmeister, Josef Jiříkovský, Bedřich Piskač nebo Alois
Wachsmann. 

Dne 4. května 1923 se František Muzika stává také
řádným  členem  Spolku  výtvarných  umělců  Mánes,  se
kterým se zúčastnil téměř všech jeho členských výstav v
Československu i zahraničí až do roku 1938. Byl zvolen
rovněž  do  výboru  spolku.   Rok  1924  byl  pro  Františka
Muziku  velmi  úspěšný.  V  červenci  Muzika  získal
absolutorium na Akademii výtvarných umění v Praze a ve
stejném měsíci vyhrál v konkurzu stipendium francouzské
vlády  na  roční  studium  v  Paříži.  Zde  se  setkává  s
Františkem Kupkou,  Josefem Šímou, Janem Zrzavým a
Bohuslavem  Martinů.  V  září  1925  se  Muzika  vrátil  do
Prahy. Nastoupil zkrácenou půlroční vojenskou službu, ze
které  byl  propuštěn  na jaře  roku  1926.  Především díky
svým  přátelům  z  Devětsilu  získává  první  zakázky  a
zkušenosti  z  oboru  knižní  grafiky  pracemi  pro  různá
nakladatelství.  Krátce  spolupracoval  s  nakladatelstvím
Melantrich,  brzy  ale  přišla  nabídka  od  nakladatele  a
spisovatele Otakara Štorch-Mariena. 

Muzika se stal redaktorem výtvarné rubriky Rozprav
Aventina  a  Literárního  světa.  Práce  pro  nakladatelství
Aventinum  dostala  postupně  větší  rozměr,  Muzika
upravuje většinu publikací, kreslí karikatury, píše výtvarné



kritiky  a  podílí  se  na  zřízení  výstavní  síně  Aventinská
mansarda.  Byl  také  pověřen  spoluredigováním  moderní
výtvarné  revue  Musaion.  Velkým  přínosem  ale  bylo
navázání  kontaktů  s  předními  tiskárnami  a  osobnostmi
české  typografie.  Jejich  cenné  informace  o  tiskových
písmech podnítily další zájem o historii písmových forem.
Jako  výsledek  svého  dlouholetého  studia  Muzika
publikoval  v  roce  1958  knihu  Krásné  písmo,  jehož
přepracované  vydání  vyšlo  v  roce  1963.  V  oboru
paleografie,  kaligrafie  a  tvorby  tiskových  písem  se  toto
dílo stalo celosvětově významným. 

František  Muzika  v  roce  1928  využil  právě  síň
Aventinská  mansarda  k  uspořádání  své  souborné
samostatné  výstavy  a  tamtéž  o  dva  roky  později
prezentoval  i  přehled své malířské práce za uplynulých
deset let. Následovala jeho účast na řadě dalších výstav,
mezi  něž  patřily  důležité  umělecké  události  jako  byla
mezinárodní výstava Poezie 1932, kde vystavoval spolu s
francouzskými  surrealisty,  a  výstava  Československé
avantgardy v roce 1937. V letech 1939 až 1945 mu byla
výstavní  činnost  znemožněna  nařízením  protektorátních
úřadů.   Kromě  práce  pro  Aventinum  Muzika  navrhoval
množství knižních úprav, obálek a vazeb i pro jiná přední
česká  nakladatelství.  Mezi  ně  patřilo  již  zmiňované
nakladatelství  Melantrich,  dále  nakladatelství  Františka



Borového,  Elk,  Družstevní  práce,  Československý
spisovatel, Státní nakladatelství krásné literatury a umění
a další.  Od roku 1935 Muzika spolupracoval  na redakci
sbírky  monografií  Prameny,  kterou  po  zatčení  hlavního
redaktora  Emila  Filly  řídil  samostatně  až  do  Fillova
návratu  z  vězení  v  roce  1945.  Pravidelně  také  kreslil
karikatury pro satirický časopis Dobrý den a věnoval se i
ilustrování  knih,  mj.  autorů  Vladislava  Vančury,  Adolfa
Hoffmeistera,  Viléma  Závady  nebo  Karla  Čapka.  Velké
pracovní nasazení věnoval František Muzika divadlu. Už v
roce  1927  se  díky  pozvání  Emila  Františka  Buriana  a
Jiřího Frejky dostal ke spolupráci s Divadlem Dada na hře
Dona Kichotka. Ještě téhož roku ho vybídl režisér Karel
Dostal k malířské účasti na výpravě hry Velký bůh Brown
pro Národní divadlo v Praze. Muzika tak získal příležitost
spolupracovat  s  nejlepšími  divadly  v  Čechách  a  na
Moravě a navázal spolupráci s předními českými režiséry
a herci mezi nimiž byli Bohuslav Martinů, Jindřich Honzl,
Aleš  Podhorský,  Rudolf  Walter,  Josef  Skřivan,  Branko
Gavella  nebo  Jiří  Voskovec.  Navrhoval  scénické  a
kostýmní  výpravy  her  pro  Zemské  divadlo  v  Brně,
Městské  divadlo  v  Plzni,  Stavovské  divadlo  v  Praze,
Divadlo Uranie v Praze a další. Během dvaceti let Muzika
vytvořil přes sto scénických výprav. 



Roku  1931  se  František  Muzika  oženil  s  Annou
Kulhánkovou. V červenci roku 1938 zvítězil v konkurzu na
místo  profesora  Uměleckoprůmyslové  školy  v  Praze,
avšak  ministerstvo  školství  jeho  ustanovení  zamítlo.  K
profesorské činnosti na jmenované škole byl povolán až
novým ministerstvem dne  1.  června  1945.  Po zařazení
uměleckoprůmyslové  školy  mezi  školy  vysoké  v  roce
1946 získal titul řádného vysokoškolského profesora. Od
této  chvíle  se  začal  plně  věnovat  studentům,  pro  které
založil speciální atelier užité grafiky, a malířskému umění.
Na  jaře  roku  1946  obnovil  výstavní  činnost,  když  na
souborné výstavě v Hořejšově galerii v Praze prezentoval
velký soubor obrazů malovaných za války. V témže roce
vystavoval i v Paříži, o rok později pak ve Velké Británii.
Zapojil  se  také  do  mezinárodního  výstavního  projektu
Phases.  

V roce 1949 Muzika obdržel státní cenu za vykonané
dílo v oboru knižní  grafiky,  dále  byl  vyznamenán zlatou
medailí  za  knihu  Krásné  písmo.  V  roce  1961  přišlo
jmenování  zasloužilým  umělcem  a  roku  1966
vyznamenání  Řádem práce za celoživotní  výtvarné dílo.
V roce 1969 František Muzika vážně onemocněl a hned
následující  rok  ukončil  svou  pedagogickou  činnost  na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. K Muzikovým
sedmdesátým  narozeninám  i  jako  poděkování  za



profesorskou  činnost  uspořádali  jeho  žáci  Výstavu  pro
Františka  Muziku.  Na  odpočinku  se  ale  Muzika  dále
věnoval malování, přátelům, vážné hudbě i rybaření. Dne
1. listopadu 1974 umírá ve svém atelieru na náhlé selhání
srdeční  činnosti.  František  Muzika  patří  bezvýhradně  k
české  i  světové  moderní  výtvarné  scéně  a  v  malířství,
knižní  grafice  a  scénografii  měl  velký  podíl  i  na  jejich
formování. 
 

Archivní fond Františka Muziky byl uspořádán podle
archivních zásad do několika základních skupin. První z
nich  obsahuje  doklady,  dále  následuje  řada
korespondence, sbírka rukopisů, dokumentace, fotografií
a do výše jmenovaných skupin nezařazené dokumenty a
hmotné  předměty.  Archiválie  jsou  v  rámci  skupin  dále
členěny časově, tématicky nebo abecedně. První skupina
archiválií obsahuje zejména školní vysvědčení, která jsou
zároveň nejstaršími dokumenty fondu, různá potvrzení a
průkazy. Vysvědčení pocházejí z obecné školy, Českého
vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a
Akademie  výtvarných  umění  v  Praze,  přiloženy  jsou  i
indexy dvou posledně jmenovaných škol. 

Cenné  jsou  registrační  legitimace  používané
Františkem Muzikou ve Francii, dopis ministerstva školství
a národní osvěty potvrzující stipendium francouzské vlády



a další  informace ke studijnímu pobytu v Paříži v letech
1924 a 1931. Vášeň Františka Muziky i jeho manželky pro
motorismus dosvědčují jejich klubové a řidičské průkazy i
pozoruhodný soubor kolážových motoristických pohlednic
a dopisů od Kamila Lhotáka z let 1953 až 1955. Rybářský
lístek  a  fotografie  upozorňují  na  Muzikovu  vášeň  pro
rybáření.  Tíživé  předválečné  a  protektorátní  období
dokreslují  doklady  z  mobilizace  v  roce  1938,  pracovní
knížka a tovární průkaz z nasazení ve zbrojním průmyslu.
František  Muzika  pracoval  od  15.  září  1944  v  podniku
Mechanotechna v Praze jako pomocný dělník.

Z mladších  dokumentů  nelze  opomenout  diplom o
udělení čestného titulu Zasloužilý umělec z roku 1961 a
diplom k propůjčení Řádu práce prezidenta ČSSR z roku
1966  i  s  přiloženým  vyznamenáním  v  etui.  Mezi  další
hmotné  památky  patří  také  medaile  z  výstavy  knižního
umění  v  Lipsku  v  roce  1959.  Nesporně  velký  význam
archivního  fondu  Františka  Muziky  spočívá  v  počtu
dochované korespondence, a to jak přijaté, tak odeslané,
ilustrující  jeho  rozsáhlé  společenské  kontakty  v  kruzích
výtvarných,  literárních,  divadelních  a  sběratelských.
Dopisy,  pohlednice,  dopisnice,  tištěná  přání  i  kresby
dokládají  dlouhý  zástup  Muzikových  přátel.  Poměrně
velký  soubor  dopisů,  pohlednic  a  fotografií  pochází
například  od  přední  české  herečky  a  členky  souboru



činohry Národního divadla v Praze Leopoldy Dostalové-
Dvořákové a jejího bratra herce a režiséra Karla Dostala. 

V herecké branži mají původ i dopisy Václava Vydry
a  Heleny  Vydrové.  Dochoval  se  i  soubor  přátelských
dopisů a pohlednic od Adolfa Hoffmeistera, mezi kterými
je  zpráva z 24.  září  1926 s nabídkou místa výtvarného
referenta v Rozpravách Aventina. Dále nelze opomenout
dlouholetá přátelství doprovázená právě korespondencí s
historikem  Jaromírem  Pečírkou  a  jeho  manželkou
Růženou,  se  sochařem  Josefem  Wagnerem  a  Marií
Wagnerovou-Kulhánkovou, také s Jaroslavem Seifertem,
Václavem Menclem a Dobroslavou Menclovou,  Aloisem
Wachsmanem, Janem Werichem nebo Aloisem Fišárkem.
Nechybí ani korespondenční kontakt manželů Muzikových
a zprávy Františky Muziky rodičům z Francie. S pařížským
pobytem  souvisí  i  sedmileté  dopisování  s  Muzikovým
ručitelem  ve  Francii  vyslancem  Paulem  Petitem,  jehož
dopisy  přicházely například z Paříže, Říma nebo Smyrny
v Turecku v období let 1923 až 1929. 

S Muzikovou prací úzce souvisí i korespondence s
nakladatelstvím Aventinum. Obsahuje i dva dokumenty z
roku 1927 vztahující  se k výstavě Muzikových obrazů v
Aventinské  mansardě,  dále  návrh  pracovní  smlouvy  z
roku  1930  i  výpověď  a  změny  v  pracovním  vztahu  k



Aventinu  v  době  finančních  obtíží  nakladatelství.
Dochovány  jsou  i  doklady  o  vyrovnání  pohledávek  s
nakladatelstvím v letech 1933 až 1936. Soubor dopisů tak
tvoří  soukromá  a  úřední  korespondence  z  dob  slávy  i
dokumenty  o  vzájemných  kontaktech  po  zániku
nakladatelství,  které  se  týkají  zejména  vydání  Štorch-
Marienovy  knihy  vzpomínek  Ohňostroj  v  roce  1969.  V
období  protektorátu  Muzika  pracoval  pro  nakladatelství
Alois Hynek, v jehož redakci působil A. C. Nor, ve stejném
období  i  po  válce  také  s  ředitelem  nakladatelství
Melantrich  Josefem  Trägerem.  Träger  úkoloval  Muziku
zejména tvorbou návrhů obálek vydávaných knih. Jejich
vzájemné  dopisování  trvalo  až  do  roku  1970.  V  duchu
knižní  grafiky  se  nese  i  další  korespondence  s
významnými českými literáty. 

Dopisy a poznámky od Karla Čapka se týkají  knih
Hovory s T. G. Masarykem a Výlet do Španěl, Konstantin
Biebl řešil úpravu knihy Nový Ikarus, dále se v Muzikově
korespondenci  nalézají  dopisy  Jana  Čepa,  Viléma
Závady, Vladimíra Holana a Josefa Friče. Z pozdější doby
pochází pozoruhodný a obsáhlý soubor dopisů od básníka
Jiřího Kuběny. František Muzika s Kuběnou typograficky
spolupracoval  na připravovaném rukopisném čtvrtletníku
Tempo věnovaném žijícím i nežijícím básníkům a také na
vydání  jeho  sonetů.  Další  obsáhlé  soubory



korespondence  mají  společného  jmenovatele  v
divadelním prostředí,  jež souviselo s Muzikovou tvorbou
scénických  výprav.  Dopisy  pocházejí  přímo  od  režisérů
her  i  z  divadel  jako institucí.  Patřilo mezi  ně především
Národní divadlo v Praze s dochovanou korespondencí z
let 1927 až 1970, dále Zemské divadlo v Brně a Městské
divadlo v Plzni. 

Z  osobností  Muzika  korespondoval  například  s
Bohuslavem  Martinů,  jejichž  spolupráci  dokládá  několik
dopisů a pohlednic z Francie. Téměř dvacet let si Muzika
dopisoval o návrzích scén divadelních her s divadelním a
filmovým režisérem Jindřichem Honzlem. Honzl působil v
Národním divadle v Brně a v Městském divadle v Plzni.
Spolupráce s plzeňským divadlem je doložena dopisy z
let  1936 a 1937 i  s  většinou Muzikových odpovědí.  Po
odchodu  Honzla  z  Brna  navázal  s  Muzikou  spolupráci
režisér  Aleš  Podhorský,  jehož  korespondence  je
zachována  pro  léta  1931  až  1936.  Dalším  brněnským
režisérem, pro něhož František Muzika tvořil návrhy scén,
byl  Josef  Skřivan.  Skřivanovy  dopisy,  včetně  dopisů
manželky  Jiřiny,  vyprávějí  o  divadelní  spolupráci,
rozepřích v divadle až do října 1941, kdy byl Josef Skřivan
zatčen. Z ostatních divadelních režisérů, pro které Muzika
tvořil  návrhy,  nelze vynechat  Jana Škodu ze Zemského
divadla v Brně a Českého divadla moravskoslezského v



Ostravě a  Rudolfa  Waltera  z  Brna.   Zejména v  období
okupace, kdy byla úřady omezena výstavní činnost, vedl
Muzika  korespondenci  s  českými  sběrateli.  Úctyhodné
množství  dopisů  z  let  1941  až  1946  se  zachovalo  od
sběratele Emanuela Hloupého z Hradce Králové. Spolu s
dopisy primáře okresní nemocnice v Hradci Králové Jana
Maršálka a obchodníka s textilem Rudolfa Hršela, rovněž
z Hradce Králové,  vytváří zajímavý pohled na vzájemně
se  znající  a  spolupracující  sběratele  soudobého
moderního umění. 

V dopisech se objevují témata výběru obrazů, řešení
jejich  plateb,  návštěvy  atelieru,  převozy  zakoupených
obrazů až po možnosti případných zápůjček na pozdější
výstavy.  Sběratelé  využívali  Františka  Muziku  zároveň
jako uměleckého poradce,  snažili  se uplatnit  jeho vliv u
jiných  výtvarníků,  zejména  ke  snížení  kupní  ceny
uměleckých  děl.  Muzika  na  oplátku  přijímal  nabídku
materiální  pomoci  v  dobách  válečného  nedostatku  i
možnosti vycestovat mimo Prahu jako jejich host. Dopisy
Rudolfa  Hršela  začínají  koncem  roku  1939  nesmělým
dotazem na koupi obrazu a končí až rokem 1972 řešením
zápůjček  obrazů  na  Muzikovy  výstavy.  Dopisy  Jana
Maršálka pocházejí z období let 1942 až 1946. Mezi další
sběratele  Muzikových  obrazů  patřili  právník  František
Čeřovský a Ladislav  Weber  z  Prahy nebo továrník  Leo



Strass z Náchoda. V pozdějších letech pak Jiří  Kačer z
Hradce  Králové,  Daneš  a  Bohuslava  Bártovi  z  Opavy,
Miroslav  Mikoláš  z  Českých  Budějovic  nebo  německý
sběratel  Christian-Peter  Henle.  Oblíbenost  bývalého
profesora potvrzují početné pozdravy jeho žáků, mnoho z
nich  žijících  v  zahraničí.  Jedná  se  například  o  Dagmar
Berkovou Cirklovou, Irenu Dědičovou, Jiřinu Klimentovou,
Karla  Rohlíčka  a  Čestmíra  Šrettra.  Za  pozornost  stojí
dopisy od Kláry Istlerové z Londýna ze srpna 1968 a další
zprávy především z delších pobytů v zahraničí. František
Muzika byl především malířem, proto velký podíl dopisů v
archivním  fondu  zaujímají  československé  i  zahraniční
galerie a galeristé. 

Z  Muzikových  přátel  to  byli  Hana  Seifertová  a
Čestmír  Krátký  z  liberecké  galerie,  Věra  Linhartová  z
Alšovy  jihočeské  galerie  v  Hluboké  nad  Vltavou,  Miloš
Saxl z Okresní galerie výtvarného umění v Roudnici nad
Labem  nebo  Čestmír  Šrettr  z  Východočeské  galerie
Pardubice.  Dokumentace  a  úřední  korespondence  je
dochována  k  velkým  souborným  výstavám  Muzikových
obrazů  v  galeriích  v  Praze,  Hradci  Králové  a  Liberci.
Výstavní  a  obchodní  záležitosti  byly  řešeny  například  s
Alšovou jihočeskou galerií  v  Hluboké nad Vltavou nebo
Moravskou galerií  v Brně, zahraniční obchod a zápůjčky
obrazů  vyřizovaly  organizace  Art  Centrum,  Artia  a



ministerstvo  informací.  Zájem  o  Muzikovo  dílo  na
mezinárodní úrovni dokládá korespondence s galeriemi v
Itálii,  Německu, Švýcarsku nebo Francii.  Patřily mezi ně
zejména Baukunst Galerie v Kolíně nad Rýnem, galerie v
Miláně  a  Benátkách  a  Galerie  Maya  v  Bruselu.  Že
Muzikovy  společenské a kulturní  styky  nebyly  omezeny
jen  na  Československo,  potvrzují  i  další  zahraniční
korespondenti, mezi které patřili historici umění Madeleine
Collard a Emile Langui z Belgie nebo Enrico Crispolti  z
Itálie.  Od  roku  1967  vedl  Muzika  korespondenci  s
Edouardem Jaguerem z Paříže, vztahující se zejména k
mezinárodnímu výstavnímu projektu Phases. S Jaguerem
úzce  souvisí  i  korespondence  s  výtvarníkem  a
překladatelem Ladislavem Novákem z Třebíče týkající se
téhož projektu ale také publikování Jaguerových básní. Z
šedesátých let, díky vydání Muzikova díla o vývoji písma,
pochází  korespondence  se  dvěma  teoretiky  a  historiky
písma  z  Moskvy  Vladimirem  Lazurskim  a  Viktorem
Istrinem. 

Čilá  korespondence  o  stejné  problematice  byla
navázána  i  se  Švýcary  Maxem  Caflischem  a  Janem
Tschicholdem.  Z  další  zajímavé  korespondence  lze
připomenout  soubory  dopisů  Státního  nakladatelství
krásné  literatury,  hudby  a  umění,  řešící  zejména  obě
vydání Muzikovy knihy o písmu, dopisy Spolku výtvarných



umělců Mánes, Vysoké školy uměleckoprůmyslové nebo
korespondence dokládající vleklý spor o finanční náhrady
s  Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro,  pro
který Muzika vytvořil grafické návrhy plakátů. Z jednotlivců
nelze vynechat malíře Josefa Šímu, Josefa Čapka a Karla
Teigeho. 

Korespondence manželky Anny Muzikové obsahuje
velké  množství  kondolenčních  dopisů  k  úmrtí  Františka
Muziky. V souboru rukopisů Františka Muziky převládají
evidenční  záznamy a životopisné seznamy.  Jedná se o
soupisy výstav a obrazů,  umělecké a scénické činnosti,
přehledy prodaných obrazů. Se soupisovou činností úzce
souvisí  i  několik verzí dochovaných vlastních životopisů.
Velký  soubor  písemností  tvoří  texty,  posudky,  literatura,
podklady,  opravy a doplňky pro knihu Krásné písmo ve
vývoji  latinky.  František  Muzika  podnítil  v  březnu  roku
1929  anketu  o  případu  Moderní  galerie  a  Bohumila
Kubišty ve výtvarné revui Musaion. Díky tomuto tématu i
dalším  záležitostem  se  tak  zachoval  soubor  rukopisů
přispěvatelů  do revue,  jako byli  Josef  a Karel  Čapkovi,
Emil  Filla,  Otokar  Fischer,  Josef  Hora,  Jiří  Karásek  ze
Lvovic,  Rudolf  Kremlička,  Jiří  Mahen,  Stanislav  Kostka
Neumann,  Vítězslav  Nezval,  Vlastimil  Rada,  Jaroslav
Seifert,  Josef  Šíma,  Vladislav  Vančura a Jan Zrzavý.  Z
dalších rukopisů tentokráte z mladší doby převažují texty



Jaromíra Pečírky a Františka Šmejkala, většinou určené
pro úvody katalogů Muzikových výstav. Nelze opomenout
i soupisové studie života a díla Františka Muziky od jeho
manželky.  Součástí  fondu  je  bohatý  soubor  katalogů  z
výstav,  kterých se František  Muzika zúčastnil  za svého
života, doplněný katalogy posmrtných výstav. Nechybí tak
seznam z výstavy Spolku československých akademiků z
roku  1921,  kde  Muzika  představil  čtyři  své  práce,  dále
soupis Jarní výstavy Devětsilu z roku 1922 se souborem
dvanácti  obrazů,  katalogy  Mánesu  a  další  autorské  i
společné katalogy. 

Řadu  uzavírá  doprovodná  publikace  velké
retrospektivní  výstavy  uspořádané  Svazem  výtvarných
umělců a Národní  galerie  v  Praze z roku 1981.  Cenné
jsou i katalogy Muzikových zahraničních samostatných i
účastnických výstav. Publikce mnohdy doplňují i přiložené
pozvánky  na  výstavy.  Spolu  s  katalogy  patří  k
dokumentaci  Muzikova  díla  i  velký  soubor  výstřižků  z
novin  a  časopisů,  tisků  pozvánek,  programů  a  letáků
zahrnující  období  let  1922  až  1981.  Výstřižky
shromažďoval během svého života sám František Muzika,
po jeho smrti je doplňovala Anna Muziková. Pozoruhodná
a  badatelsky  i  historicky  velmi  cenná  je  chronologicky
uspořádaná evidence vlastní umělecké tvorby. Jednotlivé
karty obsahují černobílou fotografii obrazu, název obrazu,



rok  vzniku,  techniku  a  rozměry.  Každý  obraz  má  svůj
samostatný list. Databáze začíná prvním obrazem Jablka
z roku 1917 a uzavírá ji nedokončený obraz Schodiště XI
z  roku  1974.  Celkem  zahrnuje  téměř  600  fotografií.
Poměrně obsáhlým obrazovým celkem fondu je kolekce
fotografií.  Jedná  se  především  o  podobenky  Františka
Muziky  při  studiích,  z  vernisáží  jeho  výstav,  společné
fotografie s přáteli a se žáky z Uměleckoprůmyslové školy
při loučení s jeho profesorskou kariérou. Snímky z oslav
narozenin  jsou  svázány  do  alb.  Z  dalších  poutavých
dokumentů  z  fondu  Františka  Muziky  je  třeba  dále
vyzdvihnout  několik  jeho  kreseb,  například  soubor
karikatur  z  let  1925  až  1930  a  karikatury  doprovázené
básněmi  věnované  Růženě  a  Jaromíru  Pečírkovým
nazvané  Týden  v  kapse.  Svému  profesorovi  k
šedesátinám  darovali  jeho  žáci  knihu  výtvarně
zpracovaných  písem  s  názvem  Krásné  písmo  III  a  k
sedmdesátinám uspořádali Výstavu pro Františka Muziku,
ze  které  se  zachovalo  album  kreseb,  grafik  a  koláží.
Písemnou pozůstalost po malíři Františku Muzikovi získal
Archiv  Národní  galerie  v  Praze  schválením  nákupní
komise,  která  se  konala  25.  5.  1982.  Materiály  byly
získány od Anny Muzikové a zapsány pod přírůstkovým
číslem AA 2954. K fondu byl přičleněn soubor Muzikových
karikatur  vedený  pod  přírůstkovým  číslem  AA  3073.



Soupis  obrazů Františka Muziky  obsahující  informace o
majitelích (inv. č. 826) není badatelsky přístupný. 
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