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Skladatelka Alma Mahlerová-Werfelová
Během svého umělecky aktivního života Alma Mahlerová-Werfelová složila nebo navrhla více než sto písní, různá
instrumentální díla a začátek opery. Z tohoto díla se zachovalo pouze sedmnáct písní. Zbylé kompozice se ztratily během
druhé světové války, nebo je ona sama zničila. Dochovaly se
písně vydané v roce 1910, 1915 a 1924.
V roce 2000 byly konečně vydány ještě dvě písně z pozůstalosti.
Německo
Polsko

Alma
Mahlerová

Praha
Česká republika

Jihlava
Brno

Rakousko

Slovensko

Dům Gustava Mahlera
8

© Penn Libraries

Vydalo statutární město Jihlava v roce 2010 v nákladu 5000 ks.
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Znojemská 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 132, 133
e-mail: mahler@jihlava-city.cz
otevřeno:
říjen–březen: úterý–sobota 10–12, 13–18
duben–září: úterý–neděle 10–12, 13–18

www.mahler.cz
Alma/ČESKY/vnějšek

© Penn Libraries

© Penn Libraries

1

© Penn Libraries

2

Nejkrásnější dívka Vídně (1879–1901)
Alma Schindlerová se narodila 31. srpna 1879 ve Vídni jako
dcera krajináře Emila Jakoba Schindlera a hamburské pěvkyně Anny Soﬁe Bergenové, která se po smrti svého muže
provdala za malíře Carla Molla (1861–1945).
Alma, vyrůstající v kultivovaném prostředí, získala důkladné vzdělání hudební, k jejím oblíbeným skladatelům
patřili Franz Schubert, Robert Schumann a především Richard
Wagner. Kompozici studovala Alma u vynikajícího pedagoga
Alexandra von Zemlinského, s nímž prožila milostný poměr.
Pod jeho vedením zkomponovala řadu písní na básně od
Rainera Marii Rilkeho, Heinricha Heineho a dalších.

Život s Gustavem Mahlerem (1901–1911)
Setkání dvaadvacetileté Almy Schindlerové s o devatenáct
let starším Gustavem Mahlerem, tehdy již vysoce ceněným
skladatelem, ředitelem a dirigentem vídeňské Dvorní opery,
bylo bezesporu záležitostí osudovou. Setkali se v listopadu
1901, v prosinci téhož roku se zasnoubili a svatba se konala
9. března 1902 ve Vídni. Z manželství pocházely dvě dcery,
Marie Anna (1902–1907), jejíž raná smrt oba manžele hluboce zasáhla a Anna Justina (1904–1988), která se stala
sochařkou.
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Alma se vedle Mahlera cítila osamělá, většinu času trávila v lázních a odděleně od manžela, který trpěl především
jejím milostným vztahem s mladým architektem Waltrem
Gropiem. Odhalení vztahu se promítlo i do jeho Desáté symfonie Fis dur, která je plná intimních zápisů. Nicméně na cestách po USA v letech 1907 až 1910 svého manžela doprovázela. Na poslední cestě po USA Mahler onemocněl. Alma
s ním odcestovala zpět do Evropy. Zde Gustav Mahler ve věku
nedožitých 51 let 18. května 1911 zemřel.

Vzestupy a pády (1911–1938)
Po Mahlerově smrti byla Alma Mahlerová v nejlepších letech a díky vdovské penzi a dědictví po Mahlerovi i velmi
zámožnou ženou. Starala se o Mahlerův hudební odkaz,
ve svém vídeňském salonu přijímala hudebníky, dirigenty
a umělce. Prožila několik milostných vztahů (např. i s malířem Oskarem Kokoschkou), než se v roce 1915 vdala
podruhé za architekta Waltra Gropia (1883–1969), jemuž
porodila v roce 1916 dceru Manon. Manželství skončilo
v roce 1920 rozvodem. Již od roku 1919 žila Alma s básníkem a spisovatelem Franzem Werfelem (1890–1945), za
kterého se v roce 1929 provdala. Velmi bolestnou pro ni byla
smrt dcery Manon v roce 1935.
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Alma Schindlerová (vlevo) a její nevlastní sestra
Greta v roce 1891
G. Mahler s dcerou Marií, Maiernigg 1905
Alma Mahlerová s dcerami v roce 1906
Alma a Gustav Mahlerovi, Toblach 1909–1910

Emigrace (1938–1945)
V roce 1938 emigrovala Alma Mahlerová-Werfelová spolu
s Franzem Werfelem do Francie a v roce 1940 do Spojených
států amerických. Usadili se v Los Angeles, kde žilo mnoho
německých a rakouských emigrantů. Werfel zde napsal svůj
román Píseň o Bernadettě, který se stal bestsellerem. Alma
i nadále vedla bohatý společenský život. Franz Werfel zemřel
v roce 1945.

La grande Veuve – „Velká vdova“
(1945–1964)
Jako „la grande Veuve – Velkou vdovu“ označil Almu Mahlerovou-Werfelovou po smrti Franze Werfela Thomas Mann.
Alma se vedle odkazu Gustava Mahlera starala i o odkaz
po Franzi Werfelovi. V roce 1951 přesídlila do New Yorku.
Zde pracovala na své autobiograﬁi, která byla vydána pod
názvem Můj život a vyvolala rozporuplné reakce.
Alma Mahlerová-Werfelová zemřela 11. prosince 1964
ve věku 85 let v New Yorku a byla pohřbena vedle své dcery
Manon na hřbitově Grinzing ve Vídni.

5 Alma Mahlerová, 1920–1923
6 Alma Mahlerová po sňatku s Gustavem Mahlerem
7 Alma Mahlerová kolem roku 1920
8 Alma Mahlerová s Franzem Werfelem v Egyptě, 1930
na titulní straně Alma Mahlerová v roce 1907
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