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Bedřich. FEUERSTEIN

s 15.1.1892 4- 10.5.1936

1.

KORESPONDENCE PŘIJATÁ OD JEDNOTLIVCŮ

Dopis v obálce, Nohu, 13.12.19272.
Do_.is od Dr.V. pozvání na večeři, 20.2.19313-

4.

Pohlednice, Peking 28.5.19265.
6.

Pohlednice, Paříž, 23.10.19277-

2 ks
Tokyo - -turistická mapa, skládačka, 1 109 •
Kyoto - průvodce s obrázky, str.l - 3110.

Kyoto - Napa - plán11.

Japonská mapa12.

Japonský seznam různých míst13.

Dopisnice, přání k Vánocům 
Rose Takegu Okamura

8.ab

Soupis pohlednic a dalšího tištěného materiálu 
z pozůstalosti.

Bedřich Feuerstein, architekt: 
Stage-Setting Architecture. 
Brožura v měkkých deskách, 
str. 1-22, obr. 1920.

a Novému roku,

v japonštině,

Halászová, Věra: Bedřich Feuerstein, lovec absolutna. 
iÁěsíčník Náprstkova muzea, únor 1982, 
It výstavce měsíce.

Tisky, plánky, propagační brožury, mapy.

Pohlednice, Karlovy Vary, 1.7.1926, Jarmila Vacková 
a Libuše Jičínská
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Nara - průvodce s plánkem města, anglicky,14.
čtyřdílná skládačka

Brožurka v japonštině, celkem 10 lisů15.

16. propagačních tisků, celkem 11 ks

NOVINOVÉ VÝSTŘIŽKY

Soubor novinových výstřižků z různých novin,17.

18.

FOTOGRAFIE

19-
45 ks

20. 15 ks

POHLEDNICE

21. 16 ks

Soubor japonských barevných pohlednic /krajina,22. divadelní výstupy/, ve žluté obálce, celkem 4 ks

25.
5 ks

24.
16 ks

obálce
celkem

Soubor fotografií /Japonsko - Čína?/, architektura, 
památky, krajina. 8 x 15 celkem

Soubor ja_onsk'ch pohlednic s krajinným námětem, 
v bar.obálce celkem

Soubor reklamních a

Lidové Noviny z 1.ledna 1954, roč.42, čís.l
5 listy

Soubor portrétů japonských žen, gejš, hereček, 
scény japonských divadelních her a pod. 
Většinou 15.5 x 8.p celkem

pojednávajících o uvedení liolierovy hry 
Žravý nemocný v Národním divadle, pro 
kterou ztvárnil výnravu B.Feuerstein. 
11.11.1921.
1 výstřižek o návrzích na Žižkův pomník 
a Památník odboje. celkem 11 ks

Soubor japonských černobílých pohlednic v obálce
- reprodukce obrazů, plastik a chrámů
v Kjotu celkem

Soubor japonských barevných pohlednic s námě
tem kosatců, chrámů, luceren, v obálce
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25.
celkem 1S ks

26.
celkem 20 Is

6 ks

28.

celkem 8 ks

29.
celkem 5 ks

50.
8 kscelkem

51-
celkem 6 ks

52.
celkem 8 ks

55»
5 kscelkem

5*.
6 kscelkem

55 • /Japonsko - Čína ?/ 59 kscelkem

56. 8 ksc . Ikein

27«

Soubor japonských černobílých pohlednic 
v obálce - výjevy s obyvateli po 
zemětřesení /?/;

Soubor japonských barevných pohlednic 
obalu - výjevy z chrámového prostoru 

celkem

Soubor japonských pohlednic 
obálce, Shinomoseki

Soubor japonských černobílých pohlednic 
v barevné obálce.
Kjóto - chrámy, zámek

Soubor černobílých pohlednic - chrámy, 
/Japonsko - Čína ?/ v obálce

Soubor japonských barevných pohlednic 
v barevném obalu.
Tokio - obchodní třída Ginza, 
fa Matsuya

Soubor japonských barevných pohlednic 
v zelené obálce.Scény divadelních představení.

a nádraží,

Soubor japonských černobílých pohlednic 
v barevném obalu.
Kjóto - chrámy, jezírka

ve žluté

v  „ s předváděním obřadních tanců

Soubor japonských tónovanýce pohlednic 
- průvod s nosítky ■ 
v obálce

Soubor japonských barevných pohlednic 
v ozdobné obálce - vojenské /?/ 
slavnosti

Soubor tónovaných japonských pohlednic 
v růžové obálce. Chrámy, průvody 
s nosítky, nádraží

Soubor japonských černobílých pohlednic.
Kjóto - chrámy, "Tisíc buddhů", 
portrét herce. Bílá obálka.
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37. Soubor japonských černobílých pohlednic
v modré obálce celkem 8 ks

56.

celkem 12 ks

39-

40.
celkem 15 ks

41.
celkem 2 ks

Dvě pohlednice /pohlednice42.
celkem 2 ks

43« celkem 8 ks

44.
celkem 10 ks

45.
c elkem 8 ks

46.
■tradičních divadelních her celkem 15 ks

47.
4 kscelkem

48.
celkem 18 ks

Dvě pohlednice japonské, v barevné 
obálce. Hakone.

Soubor japonských černobílých pohlednic 
v červené obálce.Ějóto - chrámy, zahrady, krajina

Soubor japonských černobílých pohlednic.
Slavnosti, armáda. Běd.obálka

Soubor pohlednic v oranžové obálce 
plus dvě malé foto nábřeží 
Úji - most, architektura

Soubor převážně barevných pohlednic 
v obálce barevné. 
Výjevy z

Soubor japonských barevných pohlednic 
v barevné obálce.
Chrámy

Soubor japonských barevných pohlednic 
v nažloutlé obálce.
Císař, armáda, průvody a pod.

a foto Japon
ky/ v červenofialové obálce

Soubor japonských černobílých /3 barevné/ 
pohlednic ve fialové obálce. 
Kjóto-chrámy, portrét Japonky, 
reklamní leták

Soubor japonských černobílých pohlednic 
v obálce s figur.námětem. 
Kiyomidzutera, chrámový areál

Soubor japonských černobílých pohlednic
v šedé obálce.
Kjóto - chrámy, kaligrafie, plastiky celkem lý ks
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49.
celkem 4 ks

50.
celkem 4 ks

51. pohlednic
celkem 15 ks

52.
6 kscelkem

Soubor pohlednic japonských, černobílých,53- Kjoto - chrámy, v bar.obalu celkem 4 ks

54. celkem. 2 ks

barevných a černobílých55.

celkem 4ýká

56.

celkem JO ks

57- celkem 21 ks

58.
celkem 15 ks

59-
5 kscelkem

Soubor pohi cdnic60.
celkem 27 ks

japonských,

Soubor japonských černobílých pohlednic.
Typy Japonek v kinonech, 
Zelená obálka s Japonkou.

Soubor pohlednic černobílých, j 
v bílém obalu; mapka, lodě

Soubor japonských barevných pohlednic.
Divadelní a bojové scény, slavnosti 
nod sakurami, typy Japonek v slavnost
ních kimonech a pod.

Soubor japonských
pohlednic.
Kjóto-Zlatý pavilon, různé chrámy, 
náboženské památníky, plastiky a pod.

Soubor pohlednic barevných v modré obálce, 
různé výjevy, krajina, Japonsko

Soubor pohlednic, Japonsko.
Ukázky dámských účesů, typy Japonek, 
zápasníci.

Soubor japonských černobílých pohlednic.
Fuďži a další krajinné pohledy

Soubor japonských černobílýc 
ve žluté obálce.
Armáda, přehlídka, průvody

uul. ■„■•Lile, japonských, černobílých, 
Typy Japonek v tradičním oblečení.
/Foto/ Oranžová obálka.

Soubor japonských barevných pohlednic 
ve žluté obálce. 
Divadelní scény, krajina

Soubor barevných japonských pohlednic 
v zelené obálce. 
Divadlo, scény
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61.

2 kscelkem

FOTOGRAFIE

62.
7 kscelkem.

65.
celkem 15 ks

64.
celkem 6 ks

POHLEDNICE - Čína

65. celkem 20 ks

Soubor barevných pohlednic, Šanghaj66. Učil V i Ijý' vli |_J k. 1.1 -L ty OZ. I 1.L v j KJ d -lf—,1—d 5 

architektura, Buddha. Žlutá obálka. c e lkeni 7 ks

67-
celkem 4 ks

Pohlednice - Ceylon.

68. celkem 11 ks

POHLEDNICE - Korea

69.
4 kscelkem

2/Tokyo, 2.12.1926. Blahopřání k Vá
nocům a novému roku 1927 matce, 
-ťodpis Frycek. /B.Feuerstein/

Soubor pohlednic: Šanghaj, Soochow.
Architektura, chrámy, pagody.

Dvě popsané pohlednice s .japonskou tématikou. 
1/Tokyo, 26.června 1926. Blahopřání 
matce k svátku, podpis Frycek;/Bedřich Feuerstein/

Soubor fotografií s poetréty herců v tra
dičních kostýmech, Japonsko. 
Růžová obálka.

Soubor pohlednic - Mukden. Architektura.
V obálce se zeleným slonem.

Soubor pohlednic barevných, Keijo;
celkový pohled, most, nádraží, 
ulice. Barevná obálka.

Soubor fotografií, většinou 8 x 11, 
krajina, chrámy, divadelní předsta
vení a pod. v bílé obálce

Soubor pohlednic: architektura, vysteou- 
pení tanečnic, typy děvčat.

Soubor fotografií, Čína, zmenšené nohy 
čínských žen, brána, hliněný vozík 
tažený býkem a s postavou :.uže, 
plastika.
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70.

celkem 32 ks

71.

FOTOGRAFIE - Korea

Portréty Korejských žen72. clekm 11 ks

POHLEDNICE - řort Sald, Suez, Alen

75-

Pohlednice s parníkem AMAZONĚ74.

Kuma nebo Sioung

75-

celkem 9 ks

KNIHY

75.

77-

78. Album v měkkých deskách - reprodukce portrétů 
japonských žen, obrazů, kaligrafie a pod.

Kniha s japonskými texty, vázaná do modrého 
plátna, str.l - 179- přední desce 
zlacený ornament.
Na titulní stránce věnování B.Feuer- 
steinovi s podpisem Y.Saijoh.
Kniha vložena do kartónového pouzdra.

Dvě korejské barevné pohlednice: chrám 
a matka s dítětem

Grossmann's "Japanese Nithout a Teacher". 
Učebnice, Kobe 1927 j vázaná,str 1-306. 
Desky černé, obal nazelenalý.

Soubor pohlednic černobílých, s portréty 
muže v civilu, muže v uniformě 
a yájčnými výjevy /?/ /Cina, ■Japonsko? snad jde o hrdinu/ 
1 pohlednice s otiskem novinového 
článku z 1.10.1926, Tokjó, Ničiniči, 
Ši.mbua.
Dále místo, kde spáchal sebevraždu 
na hrobě předků, rodný domek, matka 
a pod.
Popis výjevů vzadu na pohlednicích.

Soubor pohlednic; přístav, město, pouliční 
scény, kanál a pod., obálka celkem 17 ks

Soubor korejských pohlednic, Keljo. 
Stará i soudobá architektura, 
červená obálka s ženou a chrámem.
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79- na podkladu

80.

Sl.

List bílého papíru, tisk s lucernou a kaligrafie.82.

83-

2. 14 prázdných obálek od pohlednic

Japonská kaligrafie na bílé papírové obálce, 
dole připsáno: Aničce od Miss Kato.

Pět reprodukcí japonských dřevořezů, 
z černého papíru.

Blok dopisních papírů /4 ks/, vrchní strana 
s reprodukcí sedící Japonky.

1. Předávací protokol č.?2
Soupis japonských předmětů, předaných do sbírek Mápřstková muzea

Svitek bílého papíru s japonskou kaligrafií, 
uložený v hnědě potažené trubici.
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Bedřich FEUERSTEIN

1.

celkem lý ks

2.
celkem 11 ks

5. celkem 7 ks

4.

celkem 10 ks

5-

celkem 14 ks

6.

celkem 14 ks

7.
celkem 17 ks

dtto japonské reprodukce:8.
celkem 9 ks

ar. Feuerstein 2. 
balík

architektura v krajině 
Šedé desky, obálka

dtto japonské reprodukce: 
interiéry, zahrady 
šedé desky, obálka 
Připojeny dva listy potištěné japon
ským písmem

dtto japonské reprodukce:
architektura, interiéry, kamenná 
lucerna, kamenná nádržka s vodou.
Připojeny dva listy japonského textu.Šedé desky, obálka

dtto japonské reprodukce: 
architektura, interiéry, zahrady. 
Vložen novinový výstřižek z Národního 
osvobození z 8.ý.1951 s referátem 
o přednášce B.Feuersteina na téma 
o j a p ons ké arehit e ktuře. 
Šedé desky, obálka

dtto japonské reprodukce: 
architektura, interiéry, zahrady 
Šedé desky, obálka

dtto japonské reprodukce: 
architektura, interiéry, kamenná lucerna. 
24 x 29, šedé desky, obálka

dtto japonské reprodukce:
architektura, zahrada; desky, obálka

Soupis japonských reprodukcí fotografií:
Zlatý pavilon v Kjótó a další archi
tektura, zahrady, interiéry domů. 
25 x 28.5 světlost, karton celkem 
30 x 58, šedé kartónové desky, obálka
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celkem 1? ks

10.

celkem 11 ks

dtto soubor japonských reprodukcí: 
architektura, interiéry, kamenná 
lucerna, kamenná nádrž na vodu.
Šedé desky, "bez obálky.

dtto soubor japonských reprodukcí: 
architektura, interiéry, z-hrady
Šedé desky, obálka
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DENHÍ TISK

1. The Japan Times

2.

3-
srpen: 18, 1°, 20,

4.
10, 11,

14 čísel

5 •
7 čísel

6.
1 výtisk

7*

9 ksJaponské noviny - Tokyo, Nichi-.ichi Shimbun8.

cj #

ar. Feuerstein 3. 
Balík.

The Architectural Review
3 listy s reprodukcemi architektury

The Japan Times
Tokyno, 15.října 1953. 2 listy

/Obrázky nové ambasády v Japonsku - 
interiér a zahrada s jezírkem./ pošk.

The Japan Times
Tokyo, r.1933,

The Japan Aduertiser
Tokyo, Sunday, November 11, 1928, rlo 11.970

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
7 čísel

The Japan Times
Tokyo, r.1933, květen:

Tokyo, r.1933, březen: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
7 Čísel

The Japan Times
Tokyo, r.1933, září: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

21, 22, 23, 24
7 čísel

The Japan Times
Tokyo, r.1933, říjen: 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7
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10.
4 listy

Leták - potištěný japonskými znaky11.

ar. Feuerstein ý. 
Balík.

Propagační tisk.
Souborná čísla výtvarná vyšlá v minulých 
roč. "V.Směrů'.'


