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OTE VÍR ACÍ DOBA
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SPOLEČNÉ VSTUPNÉ DO OBOU OB JEK TŮ

Základní: 150 Kč | Snížené: 75 Kč 
Rodinné: 350 Kč | Školní skupiny: 20 Kč/os.  
 
VSTUPNÉ DO OB JEK TŮ  

DUCHOVNÍ OSY MORAVY – D.O.M. 
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arcibiskupský palác olomouc * 
arcidiecézní muzeum olomouc 
arcibiskupský zámek v kroměříži 
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„Z obrazu na tebe hledí má stařecká 
tvář. Ačkoli je již poznamenána mnoha 
životními zkušenostmi, je před ní ještě 
mnoho let života, starostí i rados-
tí. Historie se v mé době ale vyprávěla 
pěkně od začátku. Dovol proto, abych 
i já začal svůj příběh mnohem dříve,“ 
těmito slovy osobně vítá návštěvní-
ky olomoucké části výstavy Za chrám, 
město a vlast biskup Karel z Lich-
tensteinu-Castelcorna. Začíná tak 
vyprávět nejen svůj životní příběh, ale 
přiblížuje také Moravu, která se jeho 
zásluhou v druhé polovině 17. století 
doslova přerodila v barokní skvost.

„Biskup Karel se snaží ukázat specifika své 
doby a nevyhýbá se ani nepříjemným téma-
tům, jakými jsou čarodějnické procesy 
na Šumpersku a Velkolosinsku,“ říká autor 
výstavy Miroslav Kindl s tím, že tyto popis-
ky doprovázejí i biskupovy portréty mění-
cí se v průběhu času. Ten nejstarší je z roku 
1656, kdy byl ještě děkanem salzburské 
kapituly a nejmladší bude z roku 1693. „Bis-
kupova tvář stárne a s ní i Evropa. Návštěv-
níci se tak postupně dovědí o dění v srdci 
starého kontinentu, ale také o správě olo-
moucké diecéze.“

Originály listin
Biskupovo vyprávění navíc podtrhnou nej-
různější dobové listiny. „Podařilo se nám 
získat originály těchto listin, ty ale budou 
vystaveny jen měsíc po začátku výstavy 
a poté měsíc před jejím koncem. Například 
se můžete těšit na listinu, kterou vydala 
škola v Ingolstadtu a dosvědčovala, že tam 
budoucí olomoucký biskup ukončil studia 
práv. Jde o krásné listiny i s pečetěmi,“ láká 
návštěvníky zástupce ředitele Muzea umění 
Ondřej Zatloukal.

Chybět nebudou ani církevní listiny 
jako ta papežská, potvrzující zvolení Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna olomouckým 
biskupem či zakládací listina kroměřížské 
biskupské knihovny z roku 1694.

Obrazová sbírka, agenti i hudba
Po seznámení se s biskupovým životem při-
vádí výstava návštěvníky k dalším tématům, 
tím prvním je obrazová sbírka. Její osudy 
biskup prezentuje na dvou obrazech, které 
zakoupil mezi prvními, a to od autorů Johan-
na Heidricha Schönfelda a od Christophera 

Paulise. „V této části sice biskup odkazuje 
ke své sbírce, ale tu návštěvníci uvidí jedi-
ně v kroměřížské obrazárně a rozhodně by ji 
neměli minout při návštěvě druhé části naší 
výstavy, právě na zámku v Kroměříži,“ připo-
míná Zatloukal.

V další místnosti představuje biskup své 
agenty, kteří pro něj nakupovali sbírkové 
předměty i luxusní zboží včetně parfémů či 
mastí na bolest kloubů. Detailněji se návštěv-
níci seznámí s agentem ve Vídni Johannem 
Cunibertem von Wenzelsberg, který mu 
dodával kromě luxusních věcí i umělce 
a umělecká díla. Právě Wenzelsberg komu-
nikoval za biskupa s umělci, obchodníky 
s uměním a vlastně posuzoval i kvalitu umě-
leckých děl. „Zajímavostí je, že po jeho smrti 
biskup koupil část Wenzelsbergovy sbírky 
od jeho syna. Víme, že z této sbírky je obraz 
Samuela van Hoogstratena Zátiší s dopisem, 
který je v Olomouci také k vidění,“ vysvětluje 
Miroslav Kindl.

Další sekci autoři nazvali „Moje hudebniny“ 
a představují v ní biskupův vztah k hudbě. 
Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl totiž 
prvním olomouckým biskupem, který si 
vydržoval stálou kapelu. Tu dlouho vedl 

ŽIVOT  
A DOBA KARLA  

Z LICHTENSTEINU- 
CASTELCORNA

Arcidiecézní muzeum Olomouc 
Arcibiskupský zámek v Kroměříži  

13. 6. – 29. 9. 2019

Samuel van Hoogstraten: Zátiší s dopisem, 1651–1654,  
Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Kurátor výstavy Miroslav Kindl při komentované prohlídce olomoucké části výstavy  i
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Pavel Josef Vejvanovský. „Právě jeho a Hein-
richa Ignaze Franze Bibera z biskupské kape-
ly výstava představí blíže. K vidění jsou 
i muzikálie, například originální rukopisy ze 
sbírky hudebnin,“ doplňuje autor výstavy.

Knihovna, kopisté a umělci 
Biskup Karel poté přivádí návštěvní-
ky výstavy do své knihovny. Řekne, jak ji 
budoval. Na vybraném vzorku knih také 
představí lidi, kteří se na jejím vytváření 
spolupodíleli. „Jedním z důležitých zdrojů 
byly dedikace. Někdo něco napsal – právní-
ci, lékaři, filozofové, teologové – a věnovali 
knihu biskupovi, tedy napsali něco ve smy-
slu, že tato kniha by bez podpory biskupa 
nevznikla. Potom mu samozřejmě posla-
li i výtisk, který se tak dostal do knihovny,“ 
popisuje Miroslav Kindl jednu z možností, 
jak se knihy k biskupu Karlovi dostávaly.

„Nechybějí ani největší zajímavosti, napří-
klad nejdražší kniha, kterou Karel z Lichten-
steinu-Castelcorna koupil. Ta je o anglických 
klášterech a sehnal mu ji jeden antikvár-
ník v Německu. Poslal mu ji, ale chybě-
ly v ní čtyři listy. Biskup pak rozezleně 
psal do Německa a antikvariátník je musel 
sehnat, což se mu nakonec podařilo.“

Prostřednictvím knih představí výsta-
va i biskupovy koníčky, měl například velký 
zájem o alchymii. „V Kroměříži měl alchymi-
stickou dílnu, do které nakupoval nejrůzněj-
ší vybavení. Z Itálie si třeba nechal dovézt 
mikroskop,“ přidává další zajímavost Ondřej 
Zatloukal. 

Zájem biskupa Karla o umění pak doklá-
dá sekce věnovaná kopistům, tedy lidem, 
kteří pro něj kopírovali díla v císařské obra-
zárně. Zároveň tím představí i barokní prin-
cip kopírování. „Musíme si uvědomit, že se 
tehdy kvalitní kopie brala podobně jako ori-
ginál. Samozřejmě musela být kvalitní,“ zdů-
razňuje Zatloukal. 

Opomenuti nebudou ani umělci, které 
biskup zaměstnával či jejich díla nakupo-
val. „Tady jsme se zaměřili pouze na umělce, 
se kterými se biskup mohl setkat, jeho sou-
časníky. Půjde například o Filippa Abbiatiho, 

Paola Paganiho, Reniera Megancka a celou 
plejádu dalších umělců,“ vyjmenovává Kindl.

Kroměříž a stavební dílo  
biskupa Karla
Nástup Karla z Lichtensteinu-Castelcor-
na na olomoucký biskupský stolec s sebou 
přinesl mnoho změn. Tou nejpodstatněj-
ší byla osobní přítomnost biskupa v diecézi. 
Jeho předchůdci, především arcivévoda Leo-
pold Vilém Habsburský, který byl vojevůdce 
a místodržící v Holandsku, se na Moravě pří-
liš nezdržovali. „Prostředky, které plynuly 
ze statků diecéze, z velké části sloužily jako 
osobní účet arcivévody. Na Moravě peníze 
nezůstávaly, a tak celá řada rezidencí chát-
rala. Biskup Karel je však všechny obnovil 
a tomu se věnuje kroměřížská část výstavy,“ 
vysvětluje Miroslav Kindl.

Návštěvníci se na ní seznámí nejen s rezi-
dencemi, ale i jejich vybavením. „Jsou tam 

i lákavé věci jako zbraně, turecké štíty a další 
vybavení rezidencí. Představujeme samozřej-
mě i architekty, se kterými spolupracoval,“ 
doplňuje Ondřej Zatloukal. •

Olomouckého biskupa 
Karla z Lichtensteinu-

-Castelcorna připome-
ne kromě výstavy Za chrám, 
město a vlast také stálá expozi-
ce Arcidiecézního muzea. V Klenotni-
ci II bude po dobu výstavy k vidění jeho 
červený pontifikální parament.

Unikátní bohoslužebná souprava, urče-
ná pro celebrujícího biskupa a asistují-
cí kněze, byla vyrobena někdy před rokem 
1691 a pravděpodobně sloužila k liturgickým 

Biskup Karel z Lichtensteinu-Cas-
telcorna byl celý život milovníkem 
umění a umělecký skvost jej obklopil 
i po smrti. Jeho vzácný cínový sarko-
fág z konce 17. století je nejzdobnější ze 
čtyř rakví nalezených v kryptě katedrá-
ly sv. Václava v Olomouci – pohřebišti 
olomouckých biskupů.

Biskup zemřel 23. září 1695 a přání, aby jeho 
tělo bylo pohřbeno v biskupské kryptě olo-
moucké katedrály, vyjádřil ve svém testa-
mentu. Do cínového sarkofágu, signovaného 
olomouckým cínařem Johannem Carlem 
Behrem, byla dřevěná rakev s jeho tělesnými 
pozůstatky uložena v roce 1696.

„Šestiboký kónický sarkofág má bohatou 
plastickou výzdobu. Vedle erbů, atributů bis-
kupovy spirituální, jako jsou mitra a berla, 
i temporální moci tedy knížecí koruna a meč, 
nás na první pohled zaujmou čtyři mohut-
né nárožní plastiky orlic s hvězdou na prsou. 
Symbolizují součást znaku olomoucké kapi-
tuly a zároveň biskupství. Ve vysokém relié-
fu jsou pojednány také další prvky výzdoby 

– plastické festony s ovocem a květy, akan-
tové listy i korunované iniciály L a C upro-
střed svázaných palmových ratolestí,“ 
popisuje sarkofág kurátorka Muzea umění 
Helena Zápalková.

slavnostem patrona katedrály sv. Václa-
va. „Tomu nasvědčuje i červená liturgická 
barva, která je barvou krve, symbolizuje utr-
pení, mučednictví a obětování se. Její pou-
žívání tak náleží vedle velkopáteční liturgie 
především svátkům mučedníků,“ vysvětluje 
Helena Zápalková, kurátorka stále expozice 
Ke slávě a chvále II.

Spolu s ornáty se v pokladnici katedrály 
dochovalo antependium, které je stejně jako 
oba ornáty doplněno erbem biskupa Karla. 
Bohatá výšivka zlatým dracounem využívá 
kontrastu plastického, v pravidelném rytmu 
skládaného, kosočtverečného vzoru s vlo-
ženými fantaskními květy a pružných, až 
kaligraficky působících květinových rozvilin.

Litá aplikovaná výzdoba sarkofágu se 
vyznačuje precizním cizelérským opraco-
váním i jemně rytou ornamentální kresbou. 
O sebevědomí cínaře svědčí v ryté kaligrafii 
vyvedená signatura, umístěná na víku rakve.

Cínové rakve
Než byla krypta otevřena veřejnosti v roce 
2010, proběhl její průzkum, který vyústil 
v náročné restaurování všech sarkofágů, 
z nichž tři barokní cínové rakve jsou součas-
ně významnými díly uměleckého řemesla.

„Výtvarná podoba liturgických textilií 
spolu s jejich hlubokým symbolickým význa-
mem tvořily od raného středověku důležitý 
prvek neverbální komunikace mezi kněžím 
a prostým lidem. Na liturgický oděv lze tak 
v tomto smyslu pohlížet nejen jako na nábo-
ženský, ale také kulturní a umělecký projev,“ 
zdůrazňuje Helena Zápalková. •

Kromě sarkofágu Karla z Lichtensteinu-
-Castelcorna se v kryptě nachází rakev jejího 
zakladatele, olomouckého biskupa, kardinála 
Františka z Dietrichsteinu. Ta je dílem vídeň-
ského cínaře Baptisty Zachariase Lauffera, 
autora několika cínových sarkofágů v rodo-
vém pohřebišti habsburské dynastie v kapu-
cínském klášteře ve Vídni. Vídeňský původ 
má pravděpodobně také další, téměř o dva-
cet let mladší rakev, která náleží Janu Vilému, 
hraběti z Kolowrat-Liebsteinskému (1667–
1668), olomouckému kanovníkovi, zvolenému 
pražskému arcibiskupovi a současně gene-
rálovi řádu křížovníků s červenou hvězdou. 

„Žel tato rakev nenese signaturu či značku 
svého výrobce,“ posteskla si Zápalková. •

Do období episkopátu Karla z Lichtensteinu-
-Castelcorna spadají také čarodějnické pro-
cesy, které se mezi léty 1678 –1696 uskutečnily 
na Šumpersku a Velkolosinsku. Jednou z obě-
tí inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edel-
stadtu byl i děkan Kryštof Alois Lautner. Jako 
kněz katolické církve spadal pod pravomoc olo-
mouckého biskupa Karla, který se jej rozho-
dl vydat inkvizičnímu soudu. Ani této temnější 
kapitole života barokního velmože se výstava 
nevyhne. „Procesy budou dokumentovat dvě 

fotografie z Národního filmového archivu, které 
vznikly při natáčení filmu Kladivo na čarodějnice. 
Na jedné je představitel biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna Martin Růžek sám a na další 
sedí u stolu i s děkanem Lautnerem v podání Elo 
Romančíka,“ říká Miroslav Kindl s tím, že morav-
ské čarodějnické procesy nebyly ve 2. polovině 
17. století ojedinělé, podobné probíhaly v Bavor-
sku i Solnohradsku. „Nesmíme zapomenout, 
že biskup měl tehdy se Salzburkem velmi úzké 
vztahy, i to mohlo mít na jeho rozhodnutí vliv.“ 

Umělecká díla ze sbírek biskupa Karla z Lich-
tensteinu-Castelcorna jsou součástí také 
stálé expozice Arcidiecézního muzea Olo-
mouc i Obrazárny Arcibiskupského zámku 
v Kroměříži. Po dobu výstavy budou gra-
ficky označeny, aby bylo jasné, že navazují 
na výstavu Za chrám, město a vlast. V Olo-
mouci u nich jsou také rozšířené popisky.

Kasule – liturgický oděv kněze, pro nějž se 
občas používá obecnější termín ornát. Jeho tvar 
se v průběhu staletí proměňoval od širokého stře-
dověkého typu, který zahaloval téměř celé tělo, 
až k baroknímu „basičkovému“ tvaru.  Původně 
byl používán duchovními všech stupňů svěcení, 
dnes je výhradně kněžským oděvem.

   Dalmatika – svrchní liturgický oděv jáhna. 

Pluviál – dlouhý plášť oblékaný v procesí či 
slavnosti a také součást slavnostního pontifi-
kálního oděvu. Už od středověku se zhotovoval 
v souboru s kasulí, dalmatikou a ostatními 
insigniemi. 

Štóla – užší textilní pás, který je znamením 
liturgické služby a duchovního stavu. Používá se 
při udělování svátostí a svátostin. 

Manipul – kratší textilní pruh přeložený 
na polovinu, navlékaný na předloktí levé ruky při 
bohoslužbě. Vznikl z bílého pruhu látky na utírání 
potu a symbolizoval namáhavou práci pro Boha 
i slzy, kterými oplakáváme své hříchy. Dnes se již 
nepoužívá.Propojení s olomouckou  

stálou expozicí

Typy vystavených textilií

Čarodějnické procesy

PARAMENT BISKUPA  
KARLA OBOHATÍ  
STÁLOU EXPOZICI  
ARCIDIECÉZNÍHO  
MUZEA

Parament  (z lat. paratus – být připraven ke sla-
vení liturgie) je označení pro svrchní liturgická rou-
cha. Patří mezi ně kasule, dalmatika a pluviál, dále 
oděvní insignie kněžského stavu (štola a mani-
pul), část oltářních textilií (velum a bursa) i oděvy 
milostných soch. Mezi speciální textilie používané 
při bohoslužbách lze řadit také odznaky hodnosti 
církevních osob, které u biskupů nazýváme ponti-
fikáliemi. Paramenta bývala zhotovována vždy z cen-
nějších, bohatě zdobených, tkaných či vyšívaných 
hedvábných látek, které mají poukazovat ke Kristu, 
jeho božskému původu i důstojnosti kněžství.

Pluviál, před 1691, červený hedvábný satén, výšivka zlatým 
dracounem, Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

Johann Carl Behr, Rakev biskupa Karla z Lichtensteinu- 
Castelcorna, 1696, Olomouc, katedrála sv. Václava

Kroměřížská část výstavy je věnována stavební činnosti biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Sebastiano Luciani zv. del Piombo: Madona  
s rouškou, (kolem 1520), Arcibiskupství olomoucké  

– Arcidiecézní muzeum Olomouc

Mauzoleum olomouckých biskupů 
Součástí monumentálního raně barokního chóru 
katedrály sv. Václava, který byl vybudován v letech  
1616–1618 olomouckým biskupem, kardinálem 
Františkem z Dietrichsteinu (biskupem 1599–1636), 
je trojlodní krypta, v jejíž dolní části se nachází 
pohřebiště olomouckých biskupů. 
V kryptě našli místo svého posledního odpočinku 
čtyři významní církevní hodnostáři. Trojice cínových 
sarkofágů umístěných v čele místnosti náleží dvěma 
olomouckým biskupům – Františku z Dietrichsteina 
(1599–1636) a Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna 
(1664 –1695), do třetí cínové rakve bylo uloženo tělo 
olomouckého kanovníka a zvoleného pražského 
arcibiskupa Jana Viléma z Kolowrat-Liebsteinského 
(1667–1668). Jako poslední byl zde pohřben v pořa-
dí druhý olomoucký arcibiskup Maria Tadeáš 
z Trauttmansdorffu-Weinsbergu (1814 –1819). Jeho 
rakev a kanopa na vnitřnosti jsou zhotoveny z mědi. 

MÍSTO BISKUPOVA POSLEDNÍHO ODPOČINKU JE K VIDĚNÍ V KRYPTĚ

 i



PROFIL

„Člověk se nesmí koukat jenom  
do dálky, ale i pod nohy“

Dalibor Sedlák  *1954
Do konzervátorské dílny Muzea umění přišel před čtvrt stoletím a od té doby mu rukama prošly i ty největší skvosty,  

které sbírky MUO skrývají. Doménou Dalibora Sedláka je oprava a retuš starých rámů. Kromě záchrany uměleckých děl  
rád fotografuje. Se svými makrofotografiemi má za sebou více než osmnáct výstav. Vášnivý cyklista a lyžař se navíc  

stará o okrasnou zahradu z 19. století a dbá na umělecký odkaz své rodiny.

DALIBOR 
SEDLÁK

galerijní animace
18. 6. – 27. 9. 2019 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC – GALERIE 
20 Kč /osoba (pedagogický doprovod zdarma)

Lektorky: Lenka Trantírková  |  trantirkova@muo.cz  
Hana Lamatová  |  lamatova@muo.cz

Karel a zářící kámen
animační program pro poslední dva ročníky mš 
a 1. ročník zš  |  délka programu: 60 minut
Nejen, že se děti během programu seznámí s osobností 
biskupa Karla ze 17. století, ale pomocí výtvarných a dra-
matických etud proniknou i do obsahu vybraných děl, 
která tento významný sběratel a mecenáš umění za svůj 
život nashromáždil. 
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a společ-
nost, Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) 
a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní. 
 
Není agent jako agent
animační program pro 2. až 5. ročník zš 
délka programu: 90 minut
Biskup Karel nashromáždil za svůj život mnoho význam-
ných děl a vysloužil si označení mecenáš umění. S výbě-
rem mu pomáhali agenti, kteří pobývali v různých 
evropských kulturních centrech 17. století a fungova-
li jako jeho umělečtí a obchodní poradci. Žáci se během 
programu seznámí s prací agenta a nahlédnou tak 
do zákulisí sběratelské činnosti a celkově do pojímání 
hodnoty uměleckého díla. 
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Člo-
věk a společnost, Umění a kultura s důrazem na rozvoj 
kompetence k řešení problému, komunikativní, sociál-
ní a personální.

 
Soukromé vs. veřejné zájmy
animační program pro 2. st. zš a sš 
délka programu: 90 minut
Význačný mecenáš umění, biskup Karel II. z Lichten-
steinu-Castelcorna shromažďoval obrazovou sbírku, kte-
rá má dnes celoevropský význam a nesmírnou hodnotu. 
Rozlišit, nakolik byly nákupy honosných předmětů moti-
vovány touhou je vlastnit a obklopovat se tak luxusem 
nebo nakolik šlo o strategii k upevnění reprezentační role 
ve společnosti 17. století, již dnes není možné. Tato pole-
mika se však stane hlavním tématem animačního pro-
gramu. Za jakých okolností je člověk schopen nadřadit 
veřejný zájem nad své privátní zájmy a osobní prospěch? 
Jaká je motivace člověka takovou významnou funkci při-
jmout, když ví, že ji následně musí přinést jisté oběti? 
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP 
G Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem 
na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, 
sociální a personální. Dotkne se i průřezového tématu: 
Osobnostní a sociální výchova.

program pro rodinného návštěvníka 
na festivalu hortus magicus 
 
pá–ne | 9. 8. – 11. 8. 2019 | kroměříž – květná  
zahrada | vstup dle ceníku
Květná zahrada nabízí rodinám během celého festiva-
lu mnoho zážitků. Zhoupněte se na barokní houpačce, 
zahrajte si kuželky, osvěžte se vodními tryskami, nalez-
něte cestu v bludišti keřů ale také matematických čísel, 
zadívejte se na krásu zahrady obřím kaleidoskopem, 
oceňte průhled téměř nekončící kolonádou. Nezapomeň-
te navštívit králíky žijící v Králičím kopci. Určitě potká-
te někoho, kdo je oděn do šatů jako z pohádky. Můžete si 
také půjčit barokní kostým. To a mnohem více je součás-
tí celkem 8 stanovišť, které budou rozmístěny po celé 
zahradě. Navštivte je všechny!

doprovodný progr am pro děti 
příměstsk ý tábor 
 
Agent ART
po–pá | 19. 8.–23. 8. 2019 | arcidiecézní muzeum 
olomouc | vstup dle ceníku
Biskup Karel II z Lichtensteinu-Castelcorna za svého 
působení v Olomouci v 17. století nashromáždil mnoho 
významných děl a vysloužil si označení mecenáš umě-
ní. Ale jak věděl, která díla vybrat? Měl své agenty, kteří 
pobývali v různých kulturních a obchodních evropských 
centrech a byli jeho uměleckými a obchodními poradci. 
Děti se během příměstského tábora s rolí těchto agen-
tů zážitkovou formou seznámí a proniknou tak do záku-
lisí sběratelské činnosti. V průběhu týdne je bude čekat 
i výlet do Květné zahrady v Kroměříži, kterou biskup 
Karel sám založil. A na závěr proběhne i setkání pro rodi-
če a přátele. 
Program je vhodný pro děti od 9 let do 12 let. 
Rezervace nutná na www.letodeti.cz.

ateliér pro veřejnost 
 
Nypoortova grafická dílna
ne  21. 7. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin 
acidiecézní muzeum olomouc | vstupné 20 kč
Grafická dílna techniky suché jehly (tisku z hloubky) 
je doprovodným program k výstavě Za chrám, město 
a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Cas-
telcorna uprostřed barokní Evropy. Utrechtský malíř 
a rytec Justus van den Nypoort působil ve službách olo-
mouckého biskupa v roce 1691. V kroměřížském zámku 
se dochovalo pět Nypoortových obrazů, jeho nejvý-
znamnějším moravským dílem je však reprezentativní 
grafické album s pohledy na Květnou zahradu a biskupo-
vým portrétem. 
Program je určený pro všechny bez ohledu na věk.  
Předem připravené vlastní kresebné návrhy vítány. 
Rezervace nutná. Lektorka: Lenka Trantírková 
trantirkova@muo.cz

z muzea na v ycházku 
 
ne 22. 9. | od 15:00 hodin | acidiecézní muzeum  
olomouc | vstup volný
Na vycházce za uměním si představíme místa spo-
jená s olomouckým biskupem Karlem II. z Liechten-
steinu-Castelcorna, abychom si mohli vytvořit obraz 
o významu a šíři aktivit spojených s působením tohoto 
významného mecenáše. 
Rezervace nutná. Lektorka: Hana Lamatová 
lamatova@muo.cz

prostor pro další smysly 
 
Na výstavě mezi uměleckými díly naleznete specifická 
místa, která zaměstnají i jiné smysly než je zrak. 

Smyslové čtyřstěny
arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna užíval zářící 
kámen jako svůj osobní symbol. Na výstavě naleznete 
podobný motiv – čtyřstěn, který vás na místě vedle obra-
zů bude lákat vůní, odpovídající námětu uměleckého díla, 
a tak rozšíří vaše smyslové vnímání o další podněty. 
 
Smyslové kaple
arcidiecézní muzeum olomouc 
galerie a salón v 1. patře
Umělecké dílo otevírá imaginární prostor, do něhož člo-
věk může vstoupit, v němž může dýchat, pohybovat 
se a stýkat se s novými věcmi. Pro takové putování je 
ovšem nutné vynaložit úsilí, které je pro dnešní lidi velmi 
složité, protože ztratili schopnost se ztišit, usebrat, ote-
vřít, hledět a přijímat v sobě podstatu věcí. Vstupte tedy 
do prostoru smyslových kaplí a rozjímejte, aby se vám 
zpřístupnil svět uměleckého díla! 
 
Karlův zářící kámen
interaktivní pracovní list pro děti
arcidiecézní muzeum olomouc – galerie 
arcidiecézní muzeum kroměříž – obrazárna – 
schönfeldův sál
Interaktivní pracovní listy provedou malé návštěvníky 
po výstavě a představí jim vybraná umělecká díla. Děti 
z muzea nebudou odcházet jen obohaceny novými vědo-
mostmi, ale odnesou si i magický předmět. Po správném 
vyplnění všech úkolů a složení pracovního listu do poža-
dovaného tvaru si vytvoří osobní symbol Karla II. z Liech-
tensteinu-Castelcorna v podobě čtyřstěnu. 
 
Edukační modely a stavebnice
arcidiecézní muzeum kroměříž – obrazárna –
schönfeldův sál
Děti i dospělí se mohou na výstavě seznámit s modely 
uměleckých štuků z kroměřížské Sally terreny a posklá-
dat si stavebnici s Nypoortovými obrazy.

středy s odborník y v kroměří ži 
 
cyklus přednášek | červen – srpen 2019 
arcibiskupský zámek kroměříž
Poznejte skvosty uměleckých sbírek olomouckých 
biskupů a arcibiskupů. Letos spolu s kurátory sbírek 
odhalíte jedinečnost sbírek biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna a také zjistíte, co se bude v zámku 
odehrávat v rámci projektu IROP.

19. 6. 
Pavla Přikrylová: Kapela biskupa Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna
26. 6. 
Ondřej Zatloukal: Za chrám, město a vlast
3. 7.  |  10. 7. 
Cyril Měsíc: Založení kroměřížské biskupské 
knihovny
17. 7. 
Miroslav Kindl: Obrazová sbírka biskupa  
Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
24. 7.  |  31. 7. 
Miroslav Myšák: Za chrám, město a vlast
7. 8.  |  14. 8.  |  21. 8.  |  28. 8. 
Jana Macháčková: Grafické album Květné 
zahrady a jeho další osudy
Začátek vždy v 17.00 hodin | Vstupné: 60/30 Kč (snížené),  
Via Artis zdarma  |  Délka programu: 60 min 
Informace:  724 663 700  |  608 199 470 
Platby programů před zahájením v pokladně zámku.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Sněmovní nám. 1,  
767 01 Kroměříž  |  www.zamek-kromeriz.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel  
z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy /
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„Tehdy jsem měl kamarádku, jejíž maminka sbí-
rala umění a měla doma takový malý obrázek sv. 
Anny Samotřetí z konce 18. století. Šlo o výřez z vět-
šího díla. Bylo to volné plátno bez nějakého podrá-
mu. Mě poprosili, jestli bych s tím něco neudělal,“ 
líčí své začátky.

Tehdy šťastně zasáhlo přátelství Sedlákova 
otce s rodinou Tognerovou. „S obrázkem jsme doje-
li k nim a tam mi paní Tognerová, která se tomu 
profesionálně věnovala, ukázala základy konzer-
vátorství.“

Konzervátor na plný úvazek
Probuzený zájem o tento obor dovedl Dalibora Sed-
láka až do konzervátorského kurzu při Moravském 
zemském muzeu v Brně. „Tehdy nás tam bylo kolem 
osmdesáti a jen dva jsme dostali mimořádnou 
pochvalu za mistrovskou práci,“ říká.

I ta se zrodila přes přátelství. „Maminka mého 
dlouholetého kamaráda měla na půdě starý sro-
lovaný obraz dvou dam s mandolínou a poprosila 
mě, jestli bych s tím něco neudělal. Zpracování 
tohoto díla se stalo mou závěrečnou mistrovskou 
prací. Pochvala byla pro mě velkým povzbuzením 
do další práce.“

Nově nabyté vědomosti a zkušenosti uplatnil 
i ve své práci na hradě. V roce 1992 pak přešel přímo 
do konzervátorské dílny Vlastivědného muzea, kde 
nahradil Jaroslava Rampoucha, který tehdy odešel 
do Muzea umění Olomouc.

„Po dvou letech si Jarda Rampouch splnil svůj 
sen a otevřel si starožitnosti. Za sebe ale musel 
sehnat adekvátní náhradu. Volba padla na mě, a tak 
od roku 1994 patřím k Muzeu umění.“

Každý detail hraje roli
Sedlák má na starosti společně se čtyřmi kolegyně-
mi a dvěma kolegy kontrolu a opravy všech umělec-
kých děl, která muzeem projdou, ať už z vlastních 
sbírek či ty půjčené.

„Každý obraz, který někam půjčujeme, musí projít 
restaurátorským ateliérem. Díla zkontrolujeme 
a v případě, že potřebují nějaký zákrok, ať už to 
jsou ty menší jako očištění od prachu či náročnější 
zákroky jako úprava rámů, tak je musíme udělat 
zavčasu, aby se dílo nepoškodilo víc a třeba nená-
vratně,“ zdůrazňuje.

Specializací Dalibora Sedláka jsou pak rámy, 
které opravuje, retušuje a doplňuje o chybějící části. 

„V Muzeu děláme i náročné rekonstrukce rámů, kdy 
je jejich velká část poškozena. Dřevěný korpus 
vlivem sucha zmenší svůj objem a část, která jej 
zdobí z tzv. blondelu, ta si svůj objem drží. Seschnu-
tím tak začne odskakovat od dřeva. Blondel se 
musí zmenšit, aby odpovídal rámu,“ popisuje. 

„Pokud nějaká část rámu chybí, musí se domode-
lovat, pokud jde o menší rozsah. Větší části se pak 
řeší výrobou odlitku z jiné části rámu, kde je orna-
ment celistvý. Odlitek se pak přilepí na místo, kde 
chyběl, vše je nutné dotmelit a musí se také upravit 
patina, aby vše vypadalo, jak má.“

Jako medicína
Konzervátorství i restaurátorství prošlo za posled-
ní dekády velkými obměnami. Sám Dalibor Sedlák 
to přirovnává k pokroku v medicíně. Orientovat 
se v nových postupech mu pomáhá spolupráce 
s restaurátory.

„V době, kdy jsem do muzea nastoupil, jsem se 
zde setkal s Radomírem Surmou, restaurátorem, 
který zde dělal náhradní vojenskou službu. Ze 
začátku, když viděl, do jakých věcí se pouštím, tak 
to nesl těžko. Profesionální restaurátoři to tak 
mají nastavené. Když ale viděl, že pracuji opravdu 
s rozvahou a nikdy nedělám věci, na které nestačím 
a o kterých nemám dostatečné znalosti, tak mě 
vzal na milost. A postupně mě navíc obeznamoval 
s technologickými novinkami z oboru a nakonec 
jsem i pod jeho vedením pracoval na restaurování 
gotických exponátů.“

Momentálně čerpá Dalibor Sedlák oborové 
novinky od mladších spolupracovníků. „V poslední 
době tady máme další mladé kolegyně – Zuzana 
Kaštovská je restaurátorkou papíru, což je hodně 
specifické a pro mě vzdálené, a potom Hana 
Kostková jako klasický restaurátor. Dozvídám se 
od nich nejnovější poznatky, trendy a materiály, 
které se nyní používají.“

Dalším zdrojem informací jsou pro Dalibora Sed-
láka konzervátorské a restaurátorské kurzy. „Nové 
postupy jsou různé. V restaurátorství se například 
používají nejrůznější enzymy a právě o jejich využi-
tí jsem se dozvěděl na kurzu v Litomyšli, ale jedná 
se o velmi komplikované postupy, do kterých bych 
se sám asi nepustil,“ přiznává.

Srovnání s medicínou pak Sedlák podtrhuje 
spoluprací restaurátorů s nemocnicemi. „Kromě 
nejrůznějších analýz chemického složení obrazů 
se pracuje také s rentgenovými snímky, infra-
červenými kamerami, UV světlem a využívají se 
i tomografy. Právě třeba Radek Surma spolupracuje 
s olomouckou nemocnicí na Hradisku.“

Technický pokrok dorazil také do restaurátorské 
dílny Muzea umění. „Máme tady mikroskop, který je 
napojený na počítač a umožňuje nám udělat makro 
snímky povrchu uměleckých děl, ale pracují s ním 
hlavně restaurátoři. Dalším příkladem pokroku je 
3D skenování plastik a deskových obrazů, na čemž 
muzeum spolupracovalo s Univerzitou Palackého 
a Národním památkovým ústavem. To vše jsou věci, 
o kterých se nám v mých začátcích ani nesnilo.“

Láska k hudbě poznamenaná  
rodinou tragédií
Při vstupu do restaurátorské dílny přivítá návštěv-
níky jako první hudba, která vyplňuje celý prostor. 
Line se z počítače Dalibora Sedláka a zpříjemňuje 
mu práci při opravách uměleckých děl. „Poslou-
chám klasickou hudbu, ale klidně i jazz či folklór. 
Hudba se podle mě dá dělit jen na dobrou a špat-
nou,“ vysvětluje Sedlák.

Vztah k hudbě v něm už od dětství pěstovala 
maminka, která působila ve Sboru moravských 
učitelů pod vedením dirigenta Jana Šoupala. 

„Právě za Šoupalovy éry dosáhli moravští učitelé 
věhlasu. Maminka sice vystudovala pedagogickou 
školu v Ostravě, ale ráda by se zabývala operním 
zpěvem, jenže osud jí to nedovolil.“

Sedlákův dědeček byl ředitelem hospodářské 
školy ve Velké Bíteši a muzejník, který se během 
války zapojil do odboje. „Prarodiče se z Valašska 
přestěhovali na Vysočinu do Velké Bíteše. Dědeček 
se tam za druhé světové války zapojil do odboje 
v rámci Obrany národa. Dokonce byl velitelem 
jedné skupiny, a to pod generálem Zahálkou. Bohu-
žel byl ale vyzrazen. Měl možnost se ztratit, ale 
bál se, aby se nacisté nemstili na rodině, a tak byl 
zatčen. V Kounicových kolejích jej věznili a mučili, 
ale nikoho neprozradil. Následně byl popraven 
a jeho popel rozmetali neznámo kde,“ vypráví Dali-
bor Sedlák o rodinné tragédii.

„Dědečkův bratr zase zahynul během pochodu 
smrti. Celá rodina byla nějakým způsobem zapo-
jena do odboje včetně moji maminky, která z šoku 
po dědečkově popravě ztratila na řadu let hlas, což 
byl konec i jejího operního snu. Časem se jí ale vrá-
til, takže vzpomínky z mého dětství už vyplňují 
nejrůznější árie, které maminka zpívala česky, ital-
sky i německy.“

Člověk se musí koukat i pod nohy
Kromě práce je velkou vášní Dalibora Sedláka 
fotografování. Bez svého fotoaparátu prakticky 
nevychází, protože nikdy neví, kde a kdy narazí 
na zajímavou kompozici. Láska k focení je u něj 
téměř tak stará jako láska k umění. První snímky 
totiž začal dělat už na gymnáziu.

„Kromě výtvarného kroužku jsem chodil 
i do fotografického kroužku. V té době jsme dělali 
černobílou fotografii a základy v temné komoře. 
Využil jsem to ale zase v malbě, protože jsem si 
často své náměty dokumentoval fotograficky.“

Právě přes olejomalbu se mu otevřela cesta k lep-
šímu přístroji. „Mám příbuznou v Kanadě, která 
chtěla můj obraz. Dal jsem jí ho výměnou za svou 
první kvalitní zrcadlovku Nikon. Od té doby jsem 
mohl kvalitně fotit své náměty.“

Smysl pro detail, který je v jeho povolání 
nepostradatelný, se nakonec prosadil i v koníčku. 

„Postupně jsem začal objevovat bližší detaily a mé 
fotky se přesunuly až do abstraktní polohy, pokud 
se dá u fotografie mluvit o abstrakci,“ říká Sedlák.

Náměty pro své snímky hledá všude kolem 
sebe. „Ve sbírkách máme například laminátovou 
židli v bruselském stylu asi z 60. let. Jak se židle 
používala, tak se jednotlivé vrstvy laminátu pro-
šoupaly a vznikly tam zajímavé obrazce. Byla to 
úžasná kompozice, kterou jsem hned vyfotil. Když 
se potom takový detail vytiskne na A3 formát, tak 
získává úplně jinou dimenzi.“

Největší inspirací je pro Sedláka příroda. „Člo-
věk se nesmí koukat jenom do dálky, ale i pod nohy. 
Fotoaparát sebou nosím pořád, na kole, na lyžích. 
Někdy je to sice zátěž, ale člověk musí být vždy 
připravený.“

Ačkoliv už léta používá digitální fotoaparát, 
není příznivcem bezmyšlenkovitého focení. „Nejde 
o to udělat tisíce fotek a pak si z nich něco vybrat. 
Člověk musí přemýšlet nad světlem, clonou, časem, 

Mezi svými předky má uměleckého zahradníka 
kroměřížské zámecké zahrady i jednoho ze zaklá-
dajících členů muzea ve Velké Bíteši a hrdinu dru-
hého odboje. Proto není překvapením, že od mala 
byl Dalibor Sedlák také veden k umění, tatínek jej 
už v postýlce obklopil obrazy, maminka operními 
áriemi. Uměleckou dráhu, ke které měl našlápnuto 
už jako školák, ale nedopustil komunistický režim, 
který mu znemožnil studovat. 

„Otec byl aktivní a hlavně protirežimní, za což 
jej vyhodili ze zaměstnání a nesměl vykonávat své 
povolání básníka a překladatele. V padesáti letech 
začínal ve zcela nové profesi jako kameník restau-
rátor a aby měl kvalifikací, dálkově vystudoval 
kamenickou školu v Hořicích. Paradoxem je, že 
já jsem na takto zaměřenou střední školu nesměl, 
natož třeba na vysokou uměleckou,“ vzpomíná.

Přesto se k umění propracoval a dnes už pěta-
dvacet let neodmyslitelně patří k restaurátorskému 
oddělení Muzea umění. Jeho cesta do dílny v olo-
moucké Denisově ulici však začala dvacet kilomet-
rů severněji na šternberském hradě.

„Po maturitě na gymnáziu jsem měl nakonec 
štěstí. Kamarád dělal průvodce na hradě Šternber-
ku a pozval mě tam v době, kdy zrovna profesor 
Josefík restauroval nástěnné malby. Tehdy jsem 
se náhodně setkal také s kastelánem, a když jsem 
pomáhal oprašovat pantofle, zeptal se mě, jestli 
tam nechci dělat průvodce. Myslel jsem si, že si dělá 
srandu,“ směje se Dalibor Sedlák. Jenže kastelán 
to myslel vážně, a tak hned druhý den se čerstvý 
absolvent šternberského gymnázia vydal do olo-
mouckého Vlastivědného muzea, kde byl okamžitě 
přijat za stálého průvodce na šternberském hradě. 
Tam zůstal dalších devatenáct let. 

„Po nástupu do práce jsem se spřátelil s profe-
sorem Jiřím Josefíkem, který restauroval gotické 
malby karlštejnskoemauzské malířské školy a já 
jsem mohl pomáhat s nákresy profilace žebroví pro 
následné srovnání se standardy,“ chlubí se.

Zkušený restaurátor a vysokoškolský pedagog 
se nadanému průvodci věnoval a doporučoval nej-
různější díla a četbu. Zájem o konzervátorství tak 
postupně začal u Dalibora Sedláka převažovat. 

DALIBOR SEDLÁK PROFIL

 i

Dalibor Sedlák se specializuje na restaurování starých rámů

Okouzlující realita  
na makrosnímcích  
Borka Sedláka  t q 

Dalibor Sedlák a Gina Renotière při přípravě  
výstavy Fenomén Ateliér papír a kniha
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kompozicí, v tom je právě pro mě ta pravá krása 
fotografování .“

„Nejsem také příznivcem příliš velkých zásahů 
do fotografie v počítači. Snímek musí být primár-
ně dobře komponovaný a nafocený. Prostě se ze 
špatné fotky nedá udělat dobrá. Hlavní je používat 
rozum a úpravy nepřehánět,“ zdůrazňuje.

On sám má za sebou zhruba osmnáct výstav, 
samostatných i společných. „Poprvé jsem své 
snímky ukázal v soutěži v Uničově, v komisi tehdy 
seděl i Jindřich Štreit a já si odnesl své první oce-
nění. To mě opravdu povzbudilo a začal jsem se 
focení věnovat víc.“

Pro fotografickou tvorbu jsou samozřejmě 
důležité i fotoaparáty. Těch vystřídal Sedlák hned 
několik. „Měl jsem slavný český fotoaparát Flexa-
ret, nějaké ruské kinofilmové foťáky na focení 
rodiny a potom přišel ten zmíněný Nikon. Časem 
jsem však přešel ke Canonu a u této značky jsem 
zůstal až do teď. Naposledy jsem si udělal radost 
nejnovějším modelem Canonem 5D. Ale opět není 
vše v drahé aparatuře, člověk musí mít prostě cit 
pro focení.“

Láska k horám i ke kolu.
Velkou láskou Dalibora Sedláka jsou také hory, a to 
v létě i v zimě. „Je to hodně spojeno i s mým foto-
grafováním. Hodně snímků mám třeba z Jeseníků. 
V hlavě mám už vymyšlený název pro publikaci, 
kterou bych o Jeseníkách rád vydal – Krásné 
i divoké Jeseníky. Jeseníky toho totiž mají opravdu 
hodně co nabídnout, i když je silně zasáhla kůrov-
cová kalamita,“ posteskl si.

Miluje i vysokohorské polohy. Jeho oblíbenými 
destinacemi jsou Alpy. „Rád jezdím hlavně do Dolo-
mit, to je totiž úplně jiný svět.“

Když zrovna nefotí nebo nechodí po horách, tak 
jezdí na kole. Ročně ujede zhruba čtyři tisíce kilo-
metrů. Dříve to bylo víc, ale nová cyklostezka ze 
Šternberka do Olomouce mu trasu ročně zkrátila 
asi o tisíc kilometrů. „Proti profesionálům to není 
zas tak moc, ale na udržení kondice je to dobrá 
věc. Jsem také rád, že je tolik cyklostezek, protože 
v dnešní době jezdit po silnici je dost nebezpečné.“

Cyklistika je podobně jako hory v Sedlákově 
světě opět úzce spjata s focením. „Jedu na kole 

a třeba jen koutkem oka mě osloví nějaký detail, 
tak zastavím a jdu fotit. Například když jsem jezdil 
přes nadjezd ve Štěpánově, tak mě něco zaujalo. 
Kolo jsem otočil, vrátil se a na bodláku jsem uviděl 
třepetající mikroténový sáček, který už předtím 
byl poválen po poli a roztrhán a v západu slunce 
jsem udělal několik zajímavých fotek. Právě večer 
je pro fotografa nejlepší světlo, to jsem využil.“

Prapradědečkovy zahradnické geny
Dalším velkým koníčkem muzejního konzervátora 
je jeho okrasná zahrada z 19. století. „Zahrada byla 
založena v roce 1892 společně s vilou, kde ve Štern-
berku bydlíme. Údržba takové zahrady je náročná, 
ale mě to baví. Zřejmě k tomu mám i genetické 
předpoklady, protože jeden můj prapradědeček byl 
uměleckým zahradníkem v arcibiskupské zahradě 
v Kroměříži,“ prozrazuje.

I sama vila má zajímavou historii. Na konci 
19. století ji postavil jeden ze tří bratří, kteří měli 
ve Šternberku textilní továrnu. Zbylí dva se 
k němu později přidali, a tak nad sebou stojí tři vily. 
Každá má své jméno. „Ta naše se jmenuje Mikula-
schek. Každé z vil se ještě přezdívalo podle toho, 
co který z bratrů vyráběl, například hedvábná, 
barchetová atd. Vila je inspirovaná neoklasicis-
mem a zahrada byla koncipovaná jako kombinace 
francouzské a anglické zahrady, čili volná parková 
úprava a mezi tím jsou stříhané a tvarované stro-
my – tisy i červený dub,“ líčí Sedlák s tím, že starost 
o zahradu je náročná. 

„Plocha, když započítám i jednotlivé stromy, je 
několik set metrů čtverečných a musím prokázat 
i kaskadérské umění, když v osmi metrech ze žebří-
ků stříhám stromy,“ směje se.

Pokračovatelé rodové tradice
Svou lásku k umění předal Dalibor Sedlák i svým 
dětem. Syn Ondřej si zamiloval hudbu a vystu-
doval hru na kytaru a dcera Jana pak řezbářství 
a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě.

„Jana nyní pracuje jako animátorka v Domě 
umění v Ostravě. Podobně jako naši muzejní lektoři 
chystá programy k výstavám, zve umělce, organi-
zuje muzejní akce i příměstské tábory,“ říká Sedlák 
s tím, že syn Ondřej pak vyučuje na Základní umě-
lecké škole ve Velké Bíteši hru na kytaru.

„Blízko k hudbě má však i dcera. Zabývá se totiž 
muzikoterapií. Dokonce nahrála ve spolupráci 
s psychologem CD pro léčebné účely. I ve svých 
programech používá nejrůznější hudební nástroje. 
Doma má například dvě stě let starou japonskou 
flétnu a také flétnu jihoamerických indiánů,“ pro-
zrazuje pyšný otec. Jana Sedláková je navíc i nada-
nou grafičkou a básnířkou. „Její básně dokonce 
ocenil i dědeček, který nechválil nic jen tak. Bohu-
žel je Jana v práci teď příliš vytížena a na grafiku 
ani na básně nemá příliš času.“

Zajímavý koníček má syn Ondřej. „Kromě hudby 
se věnuje výrobě dřevěného náčiní pro erudovanou 
přípravu čaje. Vyrábí nejrůznější čajové násypky, 
do kterých se vloží čajové lístky, než putují do kon-
vičky,“ vysvětluje Dalibor Sedlák. V této práci je 
neobyčejně úspěšný, což dokládá i výstava jeho 
výrobků v New Yorku. „V Brooklynu vystavoval 
čajové náčiní společně se svými kamarády kerami-
ky. Velké úspěchy syn nejnověji sklízí i na Instagra-
mu, který sleduje stále více lidí.“•

 i

Fotografickou tvorbu svého kole-
gy Dalibora Sedláka sleduji už víc 
než dvacet let. Byla jsem také při 
jeho prvních výstavních poku-
sech, řadu jeho výstav jsem také 
uvedla. Díky tomu jsem měla 
možnost vidět, jak se z běžných 
snímků z výletů do přírody a dovo-
lených postupně začaly vydělovat 
i zcela jiné fotografie: detaily 
interiérů, nalezená zátiší a objek-
ty dokumentované v jeho okolí. 
Nakonec u něj zvítězily makro-
fotografické záběry z přírodních 
exteriérů, zlomky přírodnin, 
tvarově poutavé detaily. Dali-
bor Sedlák pracuje na technicky 
vynikající úrovni, ale přesto je 
jeho tvůrčí metoda spíše intuitiv-
ní. Předměty i přírodniny na jeho 
snímcích jsou sice konkrétní, ale 
díky autorově pohledu získávají 
potenciál nadčasové kompozi-
ce. Jeho fotografie nás někdy 
i trochu matou, autor sice doku-
mentuje elementy vyskytující se 
v jeho nebližším životním prosto-
ru, ale na snímcích nenalézáme 
jen prostý odraz reality, ale spíše 
její asociativní či hravou verzi.

Štěpánka Bieleszová
kurátorka sbírky fotografie MUO

Na zahájení zatím poslední Sedlákovy výstavy promluvil i známý fotograf Jindřich Štreit

DALIBOR SEDLÁK

Sousedé 

v knize

Nachbarn 

im Buch

Česká a německá knižní  
kultura 1. poloviny 20. století  
ze sbírky Muzea umění Olomouc
Die tschechische und die deutsche Buchkultur 
in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der 
Sammlung des Kunstmuseums Olomouc

Muzeum moderního umění
Museum der modernen Kunst
20. 6. – 13. 10. 2019
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Obnovené premiéry barokních oper, 
divadlo, dobové kostýmy, floristická 
představení, hry, dobré jídlo, program 
pro děti i barokní ohňostroj – to bude 
letošní festival Hortus Magicus. 
Kroměřížskou Květnou zahradu vrátí 
do 17. století od čtvrtka 9. do neděle 
12. srpna.

„Program bude opravdu bohatý a na své 
si přijdou hudební nadšenci vyhledávají-
cí autentickou interpretaci barokní hudby 
a barokního divadla, milovníci floristiky 
i rodiny s dětmi,“ slibuje organizátor festiva-
lu Karel Valenta.

Zhoupnout se na největší 
houpačce, třeba v barokním 
kostýmu
Velkou novinkou a atrakcí letošního roční-
ku festivalu bude obří barokní houpačka, 
která vznikla speciálně pro Květnou zahra-
du. „Ta samozřejmě nebude jen na kouká-
ní, ale zhoupnout se na ní bude moct každý,“ 
říká Valenta s tím, že křest houpačky se 
koná v pátek 9. srpna ve 12 hodin. Zábavu 
pro rodiny s dětmi slibují i kuželky, osvěžení 
vodními tryskami, hledání cesty v bludišti 
keřů nebo také matematické příklady.

„Návštěvníci si budou moct prohlédnout 
krásy Květné zahrady pomocí obřího kalei-
doskopu a díky umělecké instalaci Václava 
Ciglera a Michala Motyčky ocenit průhled 
téměř nekončící kolonádou. Samozřejmos-
tí je také půjčovna barokních kostýmů – 
nabídne unikátní kolekci desítek kostýmů 
a doplňků nejen dámských a pánských, ale 
také dětských, které zpříjemní festivalový 

program nejedné princezně. Vše bude pře-
hledně uspořádáno a připraveno u Ptáčnice 
po celý víkend,“ vyjmenovává Valenta.

Pro rodiny s dětmi jsou připraveny také 
hry, jejichž inspirací bude nová kniha o Květ-
né zahradě s názvem Tajemství Libosadu. 
Ilustrace z ní najdou děti v Palmovém skle-
níku. Z knihy se bude také číst na místech 
v zahradě, kde se příběh odehrává. Hlavní-
ho hrdinu příběhu Roberta přenesly stro-
my do barokního období. Totéž může zažít 
každý návštěvník festivalu barokní kultury 
Hortus Magicus. 

Zaposlouchejte se do hudby  
ze 17. století
Hudební složka letošního ročníku je téměř 
výhradně zaměřena na novodobé světo-
vé premiéry děl zachovaných v kroměříž-
ské sbírce s použitím historických nástrojů. 
V centru pozornosti stojí dílo Pavla Jose-
fa Vejvanovského. „Ten je v očích veřejnosti 
stále vnímán jako biskupův kapelník a tru-
bač. Jeho dosud neznámé duchovní skladby 
ve francouzském stylu na závěrečném kon-
certu nově provede Czech Ensemble Baroque 
Romana Válka,“ přibližuje hudební drama-
turg festivalu Tomáš Hanzlík.

Další významnou sbírkou kroměřížského 
archivu je soubor duchovních děl vídeňského 
dvorního skladatele Pietra Andrei Zianiho. 
Ty zazní souborně na zahajovacím koncer-
tě v podání souboru Societas incognitorum 
Eduarda Tomaštíka. Sobotní operní večer 
bude věnován premiéře Zianiho opeře L’Eli-
ce, k níž se právě v Kroměříži dochovala uni-
kátní partitura závěrečného baletu Johanna 
Heinricha Schmelzera. 

Triové sonáty od Zianiho, Vejvanovské-
ho, Bertaliho a jiných pak zazní v premiérách 
v podání Castelcorn Ensemble z Francie. 

„Letos si připomínáme také dvojité výročí 
Carla Ditterse z Dittersdorfu a rozhodli jsme 
pro novodobé provedení vokálně instrumen-
tálního monumentu serenaty Il tribunale di 
Giove z roku 1774, jejíž partitura je dochova-
ná v Londýně. V kroměřížském archivu je 
uložena také pozůstalost po Josefu Antoní-
nu Štěpánovi (učiteli klavíru dětí císařovny 
Marie Terezie), z níž jsme pro letošní uvede-
ní v zahradách vybrali cembalový koncert 
C dur. Tyto skladby provede Ensemble Dami-
an s Tomášem Hanzlíkem, který je hudebním 
dramaturgem festivalu a zároveň editorem 
všech skladeb,“ říká Jitka Korpasová z orga-
nizačního týmu festivalu

Přivonět, obdivovat  
a něco se naučit
Atmosféru baroka přiblíží také Květná zahra-
da slavnostně vyzdobená týmem zahradníků, 
floristů a aranžérů. Mladí floristé ve svých 
uměleckých dílech zachytí a ztvární alegorie 
příběhů, které se tematicky prolínají nejen 
letošním ročníkem festivalu, ale Květnou 
zahradou jako takovou.

Ve formě florálních objektů najdou své 
místo opět sochy čtyř lovců u Králičího 
kopce, ztvárněné jako alegorie čtyř světadí-
lů. Bohatá květinová výzdoba bude provázet 
návštěvníky také v prostorách historic-
kých interiérů a barokních divadelních 
scén. Součástí stálého programu festiva-
lu bude i aranžérská dílna, v níž se zájemci 
pod vedením floristů mohou stát spolutvůr-
ci květinové výzdoby. •

čtvrtek  8. 8. 

19.00 SOCIETAS INCOGNITORUM 
Missa del signore Ziani a sonáty 
zahajovací koncert

20.00 TAFELMUSIK 

pátek 9. 8.

10.00 živé sochy 

 Biskupští Manové  
(vstup do Květné zahrady)

 promítání filmu BAROKNÍ VELMOŽ 
(Zahradní domek)

11.00 storytelling

 komentované prohlídky  
Květné zahrady

 půjčovna historických kostýmů 
(Zahradní domek)

 ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO RODINY 
S DĚTMI edukace 

11.30 FLORISTIKA  workshop

12.00 KŘEST BAROKNÍ HOUPAČKY  
(Holandská zahrada)

12:30 cookingshow (Holandská zahrada)

13:00 TOYMACHINE: PINOCCHIO  divadlo

14:00 FLORISTIKA  workshop

14:30 TAJEMSTVÍ LIBOSADU

15:00 KLAVÍRNÍ KONCERT – Josef Antonín 
Štěpán (Holandská zahrada)

15:30 cookingshow (Holandská zahrada)

16:00 storytelling

15:30 RECITÁL (Rotunda)

17:00 TAJEMSTVÍ LIBOSADU

17:30 FLORISTIKA  workshop

 cookingshow (Holandská zahrada)

18:00 živé sochy (Králičí kopec)

18:30 degustace vína  (Holandská zahrada)

20:00 CARL DITTERS VON DITTERSDORF: 
IL TRIBUNALE DI GIOVE / Ensemble 
Damian (Velký skleník)

sobota 10. 8.

10:00 promítání filmu BAROKNÍ VELMOŽ 
(Zahradní domek)

 Biskupští Manové  
(vstup do Květné zahrady)

11:00 komentované prohlídky  
Květné zahrady

 půjčovna historických kostýmů 
(Zahradní domek)

 ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO RODINY 
S DĚTMI edukace 

 storytelling

11:30 FLORISTIKA  workshop

12:30 cookingshow (Holandská zahrada)

13:00 TOYMACHINE: POVĚSTI ČESKÉ  
loutkové divadlo

14:00 FLORISTIKA  workshop

14:30 TAJEMSTVÍ LIBOSADU

15:00 ENSEMBLE CASTELKORN (Rotunda)

15:30 cookingshow (Holandská zahrada)

16:00 storytelling

16:30 RECITÁL (Rotunda)

17:00 TAJEMSTVÍ LIBOSADU

17:30 FLORISTIKA  workshop

 cookingshow (Holandská zahrada)

18:00 živé sochy

18:30 degustace vína (Holandská zahrada)

20:00 P. A. ZIANI: L’ELICE / Ensemble Damian 
(Velký skleník)

22:00 THEATRUM PYROTECHNICUM 
barokní ohňostroj

neděle 11. 8. 

10:00 Biskupští Manové (vstup do Květné 
zahrady)

 promítání filmu BAROKNÍ VELMOŽ 
(Zahradní domek)

10:30 SOCIETAS INCOGNITORUM: ANTONIO 
BERTALI / MISSA NEC NON  
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)

11:00 storytelling

 komentované prohlídky  
Květné zahrady

 půjčovna historických kostýmů 
(Zahradní domek)

 ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO RODINY 
S DĚTMI edukace 

11:30 zahradní slavnost v bylinkové zahradě 
FLORISTIKA  workshop

12:30 cookingshow (Holandská zahrada)

13:00 GEISSLERS HOFFCOMOEDIANTEN: 
JEDEM S MEDEM!  divadlo

14:00 FLORISTIKA / květinové šperky  
a dárky  workshop

14:30 TAJEMSTVÍ LIBOSADU

15:00 GEISSLERS HOFFCOMOEDIANTEN: 
DON JUAN ANEB STRAŠLIVÉ 
HODOVÁNÍ   divadlo

 RECITÁL (Rotunda)

15:30 cookingshow (Holandská zahrada)

16:00 storytelling

17:00 P. J. VEJVANOVSKÝ: LITANIAE 
LAURETANAE / Czech Ensemble 
Baroque (Velký skleník)

18:00 cooking show / sladká tečka 
(Holandská zahrada)

FESTIVAL

 Barokní víkend plný zábavy pro všechny
HORTUS MAGICUS

PROGRAM  / HORTUS MAGICUS 2019 
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LETOŠNÍ VÝSTAVY VĚNUJÍCÍ  
SE VÁCLAVU CIGLEROVI
21. 2. – 5. 5.  
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světelné pole, 
GMU Roudnice nad Labem

21. 3. – 23. 6. 
Václav Cigler: Kresby |  Muzeum umění Olomouc

28. 3. – 18. 5. 
Václav Cigler a Michal Motyčka: Hranoly  
a válce |  GVCH Zámek Zlín

26. 4. – 29. 10. 
Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem 
Arcidiecézní Muzeum Olomouc

25. 5. – 15. 10. 
Václav Cigler / Michal Motyčka: Břit 
2019, Zlatá stoka, Třeboň

14. 6. – 29. 9. 
Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění 
Arcidiecézní zámek a Květná zahrada v Kroměříži

21. 6. – 22. 9. 
Václav Cigler a Michal Motyčka: Prostor  
člověka I, II, III | Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích

Tři výstavy, tři místa, tři lidé a jedno 
velké téma – VNÍMÁNÍ, tak se dá struč-
ně popsat projekt Muzea umění k deva-
desátým narozeninám akademického 
sochaře Václava Ciglera. S jeho prací se 
momentálně setkají návštěvníci Muzea 
moderního umění, Arcidiecézního muzea 
v Olomouci a Arcibiskupského zámku 
i Květné zahrady v Kroměříži, a to vždy 
jinak a vždy originálně.

Celý projekt zahájila již v březnu rozsáhlá 
přehlídka Ciglerových kreseb a díky auto-
rům výstavy Michalu Motyčkovi a Janě Šin-
delové, blízkým spolupracovníkům Václava 
Ciglera, mohou návštěvníci vidět mnoh-
dy nikdy nevystavené práce a pohlédnout 
tak na rozsáhlé dílo Václava Ciglera ze zcela 
nového úhlu. 

Hned v dubnu na tuto výstavu naváza-
la intervence Michala Motyčky a Václava 
Ciglera do Arcidiecézního muzea v Olomouci 
s názvem Světlem. Unikátní skleněné instala-
ce vyplnily prostor starobylého Zdíkova palá-
ce. Projekt pak vyvrcholil v polovině června 
druhou intervencí, tentokrát s názvem 
Zvnějšnění, jež obohatila Obrazárnu kromě-
řížského zámku i tamější Květnou zahradu.

„Hlavním tématem uměleckých inter-
vencí Václava Ciglera a Michala Motyč-
ky je vnímání, které má vždy prostorovou 
a časovou dimenzi a vždy souvisí s pohy-
bem. Autoři nabízejí návštěvníkovi novou 
vizuální zkušenost, zážitek z výstavy 

Přeneseně v sociologickém smyslu je Zvnějš-
nění charakterizováno jako proces, při kte-
rém se člověk stává závislým na prostředí, 
které si sám utvořil,“ vysvětluje Šindelová.

„Prostřednictvím výtvarných intervencí se 
snažíme naučit diváka vidět a vnímat skuteč-
nost z nezvyklých úhlů pohledu. V blízkosti 
původního vstupu do Květné zahrady je vyte-
sán latinský nápis: „Vejdi hoste a uvidíš prac-
nou proměnu půdy, kdysi močalovité a pusté. 
Ve zdraví užívej neškodných rozkoší zahrady, 
kterou navrhl a desetiletou péčí vybudoval 
nemalým nákladem Tobě, sobě i potomstvu 
Karel hrabě z Lichtenštejnu, biskup olomouc-
ký 1675.“ My vlastně pokračujeme v tomto 
duchu, vizuálně upozorňujeme na dané místo, 
proměňujeme ho a ozvláštňujeme součas-
ným sochařským způsobem. Snažíme se pro-
niknout k vnitřku věci. Jde nám o to, aby dílo 
žilo vlastním životem, a také se snažíme roz-
šířit obzor návštěvníka,“ dodává spoluautor 
výstavy Michal Motyčka.

Kroměřížská intervence nepřímo navazu-
je také na největší výstavní projekt Muzea 
umění tohoto roku – Za chrám, město a vlast. 

„Biskup Karel pozvedl svěřený majetek 
po útrapách třicetileté války, založil obrazár-
nu a biskupskou knihovnu, zakoupil a nechal 
si poslat z celého světa v té době naprosto 
výjimečné a rozličné sbírky obrazů, rostlin 
a zvířat. Našim cílem je vstoupit do tohoto 
unikátního inspirativního prostředí novými 
současnými vizuálními prostředky,“ uzavírá 
Jana Šindelová. •

ve smyslu setkání v události, jako vztah 
vytvořený mezi člověkem a místem. Divák 
se stává součástí děje díla, jež je aktivováno 
jeho přítomností, je závislé na jeho měřít-
ku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí,“ říká 
spoluautorka výstavy Jana Šindelová, která 
tak přímo navazuje na výrok Václava Cigle-
ra: „Umění je nikdy nekončícím procesem 
poznání“ – včetně sebepoznávání, hledání 
a objevování nových významů. 

V kroměřížské Květné zahradě se podaři-
lo zrealizovat jeden ze zásadních Ciglerových 
vizionářských projektů do krajiny z počát-
ku šedesátých let 20. století nazvaný Místo 
setkání – Lávka. Instalace v podobě pocho-
zí lávky na vodní ploše představuje hlavní 
principy sochařského vnímání: cit pro pro-
stor a uvedení diváka do prostorové situa-
ce. „Jednoduše řečeno pomocí minimálních 
prostředků jako jsou světlo, odražené povr-
chy zrcadla, vodní hladina nebo rám a obvod 
obrazu, pohyb či zvuk, propojují autoři pří-
tomnost a minulost, v tomto případě zahradu 
jako symbol ideálního světa s principy sou-
časného umění.“

Název kroměřížské intervence Zvnějšně-
ní můžeme popsat jako zviditelnění nové-
ho obsahu v dané situaci. „Chceme směřovat 
pozornost diváka k tomu, co skrývá forma 
instalace a pomocí hry s prostředky jako 
voda, vítr, zvuk, zrcadlová plocha – ztělesňu-
jeme či ztvárňujeme její vnější tvar a funkci. 

Václav Cigler    Michal Motyčka    Jana Šindelová
 

PRODLOUŽENÍ V ÝSTAV Y  
VÁCLAV CIGLER | KRESBY
Unikátní příležitost vidět propojení současné-
ho umění v podání děl Václava Ciglera se starým 
uměním, které představuje výstava mapující život 
a dílo biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcor-
na, umožní přes celé léto svým návštěvníkům 
Muzeum umění Olomouc. Výstava Václav Cigler 
| Kresby se totiž z důvodů této neopakovatel-
né symbiózy s výstavou Za chrám, město a vlast 
prodlužuje až do 29. září. 

VELKÉ UMĚLECKÉ DÍLO MUSÍ BÝT OTEVŘENÉ

Václav Cigler / Michal Motyčka  
Nekonečno, 2019 
Kolonáda Květné zahrady

Instalace nazvaná Nekonečno reaguje na řád 
a geniální kompozici stavby 244 metrů dlouhé 
kolonády pomocí dvou velkoformátových zrca-
del vizuálně přenáší perspektivní řazení slou-
pů, nik a kleneb do jednoho bodu  – ideálního 
úběžníku – jak ho známe z výtvarných proje-
vů. V původním návrhu byla instalace doplněna 
zvukem, báseň JÁ JE JÉ přednášená Václavem 
Ciglerem, probíhající prostorem z jedné strany 
na druhou, by umocňovala vizuální znekonečně-
ní prostoru. 

Václav Cigler / Michal Motyčka 
Obraz obrazu, 2019
Tizian: Apollon a Marsyas, asi 1570–1576,  
Obrazárna Kroměřížského zámku

Instalace nazvaná Obraz obrazu, 2019, se sna-
ží připravit pro diváka prostředí vymezující jedi-
nečnost obrazu vůči rozsahu a množství dalších 
podnětů, zaměřuje divákovo soustředění zpět-
ně na prvotní podněty skutečného malíře Tizia-
na. Je procesem, který se odbývá v mysli člověka 
v každém momentu a v podobě každého obra-
zu i situace. Vytváří novou smyslovou zkušenost 
pro pozorovatele, kterou sám autor nedefino-
val. Levitující jemně odrazná plocha o velikos-
ti a proporci Tizianova obrazu levituje v prostoru 
ve stejné výšce jako je originál na stěně. Druhá 
odrazná plocha stejného formátu, jež je zavěše-
na na stěně naproti obrazu, světelně ozvláštňuje 

– reflektuje – okolí i vlastní malbu. Odraz Tizia-
nova obrazu je čistý a přesný. Pomalu se jemně 
v prostoru otáčí a mění se v odraz jemně mlž-
ný a jemně transformovaný. Vnímáme proměnu 

obrazu i jinou skutečnost ve smyslu interpre-
tace současnosti a minulosti. Divák vstupu-
je do jednotlivých obrazových koláží v reálném 
místě obrazárny a pohybující se odrazná plo-
cha – vložená rovina – proměňuje celé prostředí 
ve virtuální prostor složený z neopakovatelných 
vizuálních situací.

Václav Cigler / Michal Motyčka 
Místo setkání – Lávka, 2019 
Květná zahrada Kroměřížského zámku

Instalace v podobě přerušené lávky umístě-
né na ose zahrady, která vychází ze dvou směrů 
vodní plochy a umožňuje návštěvníkům pro-
cházet se po vodní hladině, přesahuje prožívání 
a vnímání světelných a prostorových událos-
tí v krajině ještě touhou někoho potkat, třeba 
náhodně na druhém konci. Vychází z landarto-
vých projektů Václava Ciglera, které koncipoval 
v šedesátých letech 20. století.Václav Cigler Místo setkávání – Lávky na vodní hladině  

pojednané barevnými zrcadly, 1965
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První školní rok má za sebou meziná-
rodní edukační program pro studenty 
a pedagogy středních škol - ArtCoMe, 
jehož garantem je Muzeum umění 
Olomouc. Za deset měsíců se středo-
školáci potkali v Olomouci i Krakově, 
navázali nová přátelství a získali cen-
né zkušeností. S projektem se rozlou-
čili v dubnu na setkání v Mezinárodním 
centru kultury (MCK) v Krakově, kde 
prožili čtyři dny inspirativních předná-
šek a tvůrčích workshopů zaměřených 
na interpretaci a prezentaci umění.

Druhé setkání zahájily prezentace jednotlivých 
studentských týmů, které shrnovaly zkušenos-
ti získané během samostatné přípravy na sprá-
vu fan page vybraného umělce na Facebooku. 
Samotný program se věnoval rozmanitým mož-
nostem interpretace výtvarného umění a pří-
mo navazoval na přípravu studentů a jejich 
znalosti o podobě umění a osobnostech stře-
doevropské avantgardy.

Průvodci krakovské veřejnosti
Jednotlivé přednášky a tvůrčí workshopy se 
také orientovaly na rozvoj schopností stu-
dentů prezentovat vybrané téma veřejnos-
ti. „Pro studenty jsme připravili dvě přednášky. 
Na první se seznámili se základy umění sebe-
prezentace, druhá se věnovala kurátorské čin-
nosti,“ uvedla lektorka Angelika Madura, která 
společně se svými kolegy připravila program 
krakovského setkání. 

Práci kurátora a náročný proces přípra-
vy výstavního projektu studentům předsta-
vila Monika Rydiger, kurátorka polské reprízy 
výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avant-
gardy ve střední Evropě. Studenti se seznámi-
li nejen s jednotlivými kroky přípravy výstavy, 

Nejlepší výstavou uplynulého roku je 
podle komise národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis olomoucká Rozlomená 
doba 1908–1928 | Avantgardy ve střed-
ní Evropě. Výstava mapující středo-
evropské avantgardní umění a jeho 
proměny uspěla v konkurenci devětatři-
ceti projektů z celé republiky.

„První cena v soutěži Gloria musaealis nás 
nesmírně těší, protože je výsledkem tříle-
té práce několika desítek odborníků z Evro-
py a Spojených států, kteří se pod vedením 
kurátorů Karla Srpa a Lenky Bydžovské poku-
sili zpracovat toto dosud neprobádané téma,“ 
uvedl ředitel Muzea umění Michal Soukup

„Těší nás o to více, že tento mezinárodní 
projekt nezpracovala národní instituce, ale 
Muzeum umění Olomouc, které se dlouho-
době zabývá mapováním výtvarné kultury 
ve středoevropském prostoru v rámci své-
ho projektu Středoevropské fórum a je dokla-
dem vysoké profesionality jeho zaměstnanců,“ 
dodává s tím, že projekt byl připraven v rámci 
100. výročí založení Československa a součas-
ně Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Cenu v Obecním domě v Praze přebíraly 
koordinátorky projektu Šárka Belšíková 
a Anežka Šimková, jejíž projev sklidil také nej-
větší aplaus, a to i s ohledem na dění kolem 
Muzea umění Olomouc a jeho ředitele. Přímo 
na pódiu podpořil Muzeum umění také ředitel 
Galérie výtvarného umění v Ostravě a předse-
da Rady galerií České republiky Jiří Jůza.

„Ocenění, které se nám dostalo od nezávislé 
komise, má pro naše muzeum zvláště v dneš-
ních dnech velký význam. Je to pocta našemu 
největšímu mezinárodnímu projektu, kte-
rý ovšem naplnil naše zaměření na výtvarné 
umění ve středoevropském prostoru. Tato vize 

ale na konkrétních příkladech také viděli, co 
vše ovlivňuje návštěvníkovo vnímání předsta-
veného tématu.

Nově získané znalosti si studenti ihned ově-
řili během praktických úkolů. Pro návštěvníky 
MCK si připravili krátké komentované pro-
hlídky, ve kterých představili život a tvorbu 

vybraného umělce. „Myslím si, že pro naše stu-
denty to byla opravdu jedinečná příležitost, 
jak zužitkovat nastudované informace. Pře-
ci jenom kontakt se skutečnou muzejní veřej-
ností vytváří zcela jinou atmosféru, než když si 
výstupy prezentujeme navzájem. A musím říct, 
že studenti k tomuto úkolu přistoupili velice 
zodpovědně,“ nešetří chválou Terezie Čermá-
ková, autorka koncepce edukačního programu.

Hlavní workshop krakovského setkání se 
zaměřil na přípravu koncepce a tvorbu mode-
lu výstavy. Studenti pracovali ve dvou mezi-
národních týmech a k vybranému tématu 
připravovali návrh výstavního prostoru, výběr 
exponátů i doprovodné textové a propagační 
materiály. Důležitým úkolem bylo do konceptu 
výstavy zapojit čtyři umělce, se kterými praco-
vali během samostatné přípravy v předchá-
zejících měsících, a nově tak interpretovat již 
známé poznatky. 

Nový školní rok – nové výzvy
Spolupráce edukačních oddělení na projektu 
ArtCoMe v rámci mezinárodního edukačního 
programu zdaleka nekončí. „Již nyní připravu-
jeme program pro příští školní rok. Momentál-
ně jednáme především s kolegy z Galerie města 
Bratislavy, kteří budou hostit další studentské 
setkání. Je potřeba projednat programovou 
náplň setkání a snažíme se také kolegům pře-
dat co nejvíce našich dosavadních zkušeností 
s organizací,“ prozradila koordinátorka projek-
tu Jana Macháčková. V novém školním roce 
vstoupí do projektu také nové týmy. „Určitě to 
bude výzva. Tento rok jsme měli opravdu vel-
ké štěstí na studenty, kteří do programu vnes-
li své osobité a nápadité přístupy. Ale myslím 
si, že bude zajímavé vidět, jak se s podobnými 
úkoly vypořádají jejich mladší spolužáci,“ dopl-
nila Terezie Čermáková. •

ArtCoMe STUDENTI SI V POLSKU  
VYZKOUŠELI ROLI KURÁTORŮ

Výstava 
Rozlomená doba  

oceněna v soutěži 
Gloria musaealis

 Ocenění v kategoriích
kategorie muzejní v ýstava roku 2018
Cena Gloria musaealis v kategorii  
Muzejní výstava roku 2018
Muzeum umění Olomouc za výstavu Rozlomená 
doba 1908–1928, uspořádanou ve dnech 21. září 2018 

– 27. ledna 2019

Výstava dokumentuje nástup avantgardního umění 
na území bývalého Rakousko-Uherska a bude mít své 
reprízy také v Krakově, Bratislavě a Pécsi. Mezinárodní 
projekt představil moderní umění v klíčových bodech 
jeho rozvoje. Pozoruhodné je, jak umělecká tvorba 
v jednotlivých zemích, ač izolovaná dramatem doby, 
reagovala na historické události podobným způsobem.

II. místo
Západočeské muzeum v Plzni za výstavu Kořeny, 
uspořádanou ve dnech 28. března – 16. září 2018

III. místo
Městská galerie Litomyšl za výstavu Já jsem… 
Zdeněk Nejedlý, uspořádanou ve dnech 10. listopadu 
2018 – 10. února 2019

Zvláštní ocenění
Galerie výtvarného umění v Ostravě za výstavu 
Černá země? Mýtus a realita 1918–1938, uspořáda-
nou ve dnech 26. září 2018 – 6. ledna 2019

Zvláštní ocenění na doporučení čestného 
výboru soutěže
Západočeská galerie v Plzni za výstavu Anatomie 
skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Českoslo-
vensku, uspořádanou ve dnech 20. června – 16. září 
2018

Cena Českého výboru ICOM
Národní galerie v Praze za stálou expozici 1918–
1938: První republika zpřístupněnou dne 23. října 
2018

kategorie muzejní publikace roku 2018
Cena Gloria musaealis v kategorii  
Muzejní publikace roku 2018
Muzeum romské kultury za publikaci Amendar: 
Pohled do světa romských osobností autorek Jany 
Horváthové, Alice Sigmund Herákové (eds.)

Název knihy označuje v romštině ty, „kteří jsou z nás“, 
myšleno „z velké romské rodiny“. Publikace předsta-
vuje známé i zapomenuté osobnosti které vzdorovaly 
předsudkům a stereotypnímu obrazu romské popu-
lace. Zároveň je cennou sebereflexí etnické a obecně 
lidské identity. Více než 250 biografických medailonů 
vzniklo na základě důkladné terénní práce.

kategorie muzejní počin roku 2018
Cena Gloria musaealis v kategorii  
Muzejní počin roku 2018
Národní technické muzeum za projekt Prezident-
ský vlak 2018

Jedinečnou akcí s názvem Prezidentský vlak 2018, 
pořádanou ke 100. výročí vzniku Československa, bylo 
vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikát-
ními vozy, sloužícími k přepravě našich prezidentů 
a Františka Ferdinanda d’Este. Soupravu táhly napříč 
Českou a Slovenskou republikou historické lokomo-
tivy vyrobené v ČKD Praha po trase čítající celkem 
4 150 km.

Muzeum roku 2018
Regionální muzeum Mělník za nejlepší hodnocení 
na portálu www.do-muzea.cz

 Oceněné koordinátorky výstavního projektu  
 Rozlomená doba, Šárka Belšíková a Anežka Šimková
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žije a rozvíjí se už více než dvacet let díky jejím 
předním nositelům Pavlu Zatloukalovi a Micha-
lu Soukupovi. Až v roce 2008 dostal tento pro-
gram, posvěcený všemi ministry, název SEFO, 
Středoevropské fórum,“ připomněla ve své řeči 
Anežka Šimková.

Výstava Rozlomená doba 1908–1928 | Avant-
gardy ve střední Evropě, která se v Olomou-
ci konala od 20. září 2018 do 27. ledna 2019, už 
má za sebou úspěšnou reprízu v Mezinárodním 
centru kultury v polském Krakově a od kon-
ce června je k vidění v Galerii města Bratislavy. 
Svou pouť po střední Evropě výstava uzavře 
na jaře 2020 v maďarské Pécsi. 

„Poděkování za tento úspěch patří také 
našim partnerům Mezinárodnímu centru kultu-
ry v Krakově, Galerii města Bratislavy, Muzeu 
Jana Pannonia v Pécsi a samozřejmě i všem 
institucím, které tento významný projekt 
finančně podpořily – Ministerstvu kultury ČR, 
Visegrádskému fondu, Kreativní Evropě, Olo-
mouckému kraji a Statutárnímu městu Olo-
mouc a také všem zapůjčitelům z celé Evropy,“ 
uzavírá Michal Soukup. •

MEZINÁRODNÍ EDUKAČNÍ PROJEKT



2120 VÝSTAVA PETR BRAUNER / ARCHITEKT

Téměř šedesát let práce architekta Petra 
Braunera přineslo nespočet návrhů i usku-
tečněných budov. V Olomouci každý zná 
stavby jako jsou pavilon A Výstaviště Flo-
ra, věžový dům s vodojemem či Finanční 
úřad s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 
ale nikdy je nikdo nemohl vidět pohro-
madě, tedy až do letošního června, kdy 
Muzeum umění Olomouc uspořádalo dvaa-
osmdesátiletému architektovi jeho vůbec 
první výstavu.

„Přiznám se, že jsem se na výstavu těšil, ale 
měl jsem i trochu strach, aby mne nikdo 
nepomluvil,“ směje se Petr Brauner.

„Výstava, která potrvá až do 13. října, nabízí 
návštěvníkům Muzea moderního umění origi-
nální projekty i dobové fotografie, které uka-
zují původní vzhled Braunerových staveb,“ říká 
kurátorka Klára Jeništová.

Sen o kresleném filmu
Jeden z nejznámějších olomouckých architek-
tů se přitom architektem vůbec stát nechtěl. 
Rád kreslil a svou budoucnost viděl spíše v ani-
movaném filmu.

„Když jsem chtěl kreslený film studovat, tak 
mi otec řekl, ať jdu raději na architekturu. Při-
stoupil jsem na to s tím, že stejně později pře-
jdu k filmu. Architektura mě však začala bavit,“ 
přiznává Petr Brauner.

Studovat měl původně v Praze, ale kvů-
li vztahu komunistického režimu k jeho otci 
skončil v Brně. „Tehdy otec přišel z politických 
důvodů o práci v Praze a druhou našel v Brně. 
Já už měl po pražských přijímačkách, ale otec 
mi řekl: „Přece nezůstaneš v Praze, když se stě-
hujeme do Brna.“ Šel jsem se tedy zeptat, jak 
přijímačky dopadly a dozvěděl jsem se, že se 
ztratil můj test z fyziky. Zeptal jsem se, jest-
li tedy budu muset dělat v Brně nový. Ve chvíli, 
kdy se dozvěděli, že nebudu studovat v Praze, 
se test velmi rychle našel,“ vypráví o začátku 
své cesty k architektuře.

Brněnská studia byla pro něj klíčová, setkal 
se během nich s řadou významných architek-
tů. „Měl jsem štěstí, že na škole ještě působili 
lidé jako Bohuslav Fuchs či Bedřich Rozehnal. 
Fuchse však penzionovali a Rozehnala vyho-
dili v roce 1958, a dokonce jej i zavřeli. Ale 

vensku už něco podobného bylo. Dokonce 
jsme se tam jeli i podívat. Nebylo to sice nic 
moc, ale vtip využití konstrukce pro byty tam 
byl,“ přibližuje Brauner vznik této jedinečné 
budovy.

Architekt nechal prostor mezi byty a vodo-
jemem prázdný. Jde o dvě podlaží, přičemž jed-
no tvoří terasa, ze které by případný únik vody 
odtekl výpustěmi pryč. „Fór byl v tom, že jde 
o dva vodojemy. Jeden je uprostřed a kolem 
něj druhý. S takovým požadavkem přišel sta-
tik, zabránili jsme tím excentrickému pře-
tížení stavby, které by nastalo vypuštěním 
vodojemu.“

Karikatura a konec 
ve Stavoprojektu
Další architektonickou dráhu Petra Braune-
ra poznamenala okupace Československa 
v roce 1968 a následný vyhazov ze Stavopro-
jektu. „V ROH jsem byl u nás v podniku přes 
kulturu. Tehdy jsme se samozřejmě nejrůzněji 
angažovali v celém tom procesu roku 1968, ale 
potom přišla okupace. Tehdy jsme poslali ofici-
ální dotaz, kde jsou peníze ze sbírky na Masa-
rykův pomník. Navíc jsem potom namaloval 
pozvánky na mikulášskou oslavu, kde byli čer-
ti i andělé maličcí a nad nimi stál velký rus-
ký voják se samopalem. Vždycky jsem se moc 
bavil karikaturami.“ 

právě díky těmto lidem mě to začalo bavit,“ 
říká Brauner.

Olomoucké začátky
Po dokončení studia dostal umístěnku v inves-
torském úřadu v Karviné. „To se nesmělo 
odmítnout, ale poprosil jsem ředitele Stavo-
projektu, jestli by mě nevzali oni. Musel jsem 
mu ukázat index. Studijní výsledky jsem měl 
dobré, a tak mě vzali,“ vypráví dnes úspěšný 
architekt.

Po půlroční vojně pak přišla osudová nabíd-
ka do Olomouce. „Tady jsem se dostal k inže-
nýru Adamcovi. První věc, na které jsem se 
podílel, byla stavba sídliště před nádražím. 
Mým úkolem bylo řešit atypické stavby, takové 
ty přízemní prodejny.“

Jeden z prvních velkých projektů Petra 
Braunera byl pavilon A pro olomoucké Výsta-
viště Flora. „K němu jsem se dostal poměrně 
brzy. Šlo tehdy o vnitropodnikovou soutěž, a tu 
jsem vyhrál. Projekt jsem dělal po práci doma, 
protože šlo od tzv. nadplán,“ vysvětluje.

Podobu stavby silně ovlivnil její účel – květi-
nové výstavy. „Výstavní pavilón by měl vypadat 
úplně jinak. Má to být bedna, která umí nejrůz-
nější osvětlení a hlavně musí být variabilní. Já 
jsem tehdy ještě v mladické naivitě či roman-
tice ale vymyslel šestici stromů i s větvemi, 
které držely další konstrukce toho pavilonu 
a vlastně korespondovaly s Florou jako květi-
novou výstavou.“

Pavilon A se stal vstupním pavilonem celé-
ho Výstaviště, což v jeho podobě hrálo roli. 
Dodnes jde o nejvíce navštěvovanou součást 
areálu, i proto prošel před pěti lety rekonstruk-
cí. „Bohužel v jejím průběhu odešel původní 
ředitel Výstaviště architekt Štefka do pen-
ze a nahradil jej ekonom Jiří Uhlíř, což se na ní 
významně podepsalo,“ posteskl si Brauner.

„Do rekonstrukce jsem se zapojil i se svou 
kanceláří tím, že jsme podle Štefkova progra-
mu udělali studii a dokumentaci k územnímu 
řízení. Tehdy mi bylo jasné, že se k tak velké-
mu projektu nedostaneme. Ve stejnou dobu 
mě ale chtěl Stavoprojekt za vedoucího ateli-
éru a já se rozhodl nabídku přijmout po dobu 
případného projektu rekonstrukce pavilonu A. 
Stavoprojekt nakonec zakázku opravdu získal.“

Kromě samotné rekonstrukce byla plánová-
na také přístavba k pavilonu A. „Nový ředitel 
se ale rozhodl celý projekt rozdělit na etapy. 
S tím, že druhá etapa, tedy přístavba, nebude 
uskutečněna hned. Z toho by ale vzešel pas-
kvil. Takže jsem projekt upravil, aby se nemu-
selo měnit územní rozhodnutí, ale aby i první 
etapa vypadala jako hotová. Druhá etapa se 
nakonec vůbec nerealizovala, což je podle mě 
škoda,“ lituje. 

I přes tyto problémy je Petr Brauner s celko-
vou rekonstrukcí jedné ze svých nejslavnějších 
staveb spokojen. 

Věžový dům s vodojemem
Jednou z nejvýraznějších Braunerových olo-
mouckých staveb je věžový dům s vodojemem 
na Nové Ulici. „To je průmyslová stavba, ale 
trošku jinak pojatá,“ popisuje jej architekt. Jde 
totiž o stavbu, v jejíž horní části se nacházejí 
prakticky dva vodojemy, v dolní části jsou pak 
umístěny byty.

„Nápad přišel od investora, chtěl postavit 
vodojem a využít konstrukci i pro byty. Na Slo-

Nové normalizační poměry však humoru příliš 
prostoru nedávaly, a tak přišel vyhazov. Archi-
tekt Brauner měl zamířit do údržbářské čety 
pro drogérie, ale opět měl štěstí. „Dostal jsem 
se do DRUPOSu, projekční kanceláře Svazu 
bytových družstev, a i tam jsem se dostával 
k zakázkám, které s bytovkami neměli nic spo-
lečného – krematorium v Šumperku, provozní 
budova pojišťovny v Prostějově a takové stav-
by. Bytovek jsem měl strašně málo,“ říká.

V DRUPOSu zůstal až do převratu, respek-
tive ještě o rok déle, poté manželé Braunerovi 
dospěli k rozhodnutí založit si vlastní kancelář. 

„To byla velká změna. Člověk napřed nevěděl, 
jestli musí vždy vyhovět zadavateli či nikoliv. 
Trošku jsem se motal a nevěděl jsem jak na to. 
V té době navíc v Česku vrcholila postmoder-
na a já s ní příliš nesouhlasil. Svazovala mi ruce, 
takže jsem musel dělat i nějaké postmoder-
ní stavby, například olomoucký Finanční úřad 
či bývalý Hotel Gemo. Až časem jsem se vrátil 
k tomu, co se mně líbí.“

Zadání je základ
Podle Petra Braunera je pro architekta klíčo-
vé zadání. „To je naprostý základ. Několikrát 
jsem se setkal s tím, že klient v průběhu stavby 
zadání měnil. To je potom velký problém. “

Přiznává však, že ani architekt není neomyl-
ný a sám by některé věci na svých stavbách 
přece jen změnil. „S léty praxe jsem dospěl 
k tomu, že především u rekonstrukcí není 
dobře dávat do všeho to, co je zrovna mód-
ní. Nevypadá to dobře. Například na vodojemu 
začala padat fasáda a já dostal za úkol udě-
lat zastřešení nad vchodem. Udělal jsem tam 
v brutalismu velký sloup a až to bylo hotové, 
tak jsem si musel přiznat, že jsem to zdrbal,“ 
nešetří Brauner sebekritikou. „Naštěstí se 
pak dělala rekonstrukce, takže jsem to mohl 
nechat zbourat.“

Petr Brauner byl až do letošního roku aktiv-
ním architektem. Jeho poslední zakázka bude 
letos dostavěna, žádné další už nebere. „Nyní 
vlastně dělám a nedělám. Stavba se už blíží 
ke konci a já začínám mít trošku pocit prázd-
noty,“ přiznává. • 

Rekreační středisko Dopravních staveb, n. p. Olomouc, Hvozd u Mladče, Vojtěchov 2, 1976−1980

Obytný dům s vodojemem, I. P. Pavlova 62, Olomouc, 1968–1973

Finanční úřad a Všeobecná zdravotní pojišťovna, Lazecká 22, Olomouc, 1994−1996

Petr Brauner
Narodil se 29. listopadu 1936 ve Zlíně. V letech 
1955–1961 vystudoval obor architektura a stav-
ba měst na Fakultě architektury a pozemního 
stavitelství VUT v Brně. Po studiu, v roce 1961, 
dostal umístěnku do Krajského investorské-
ho útvaru Karviná, pobočka Havířov, aby záhy 
absolvoval základní vojenskou službu a ještě 
téhož roku přešel do olomoucké pobočky Kraj-
ského projektového ústavu Ostrava (později 
přejmenovaného na Stavoprojekt Ostrava, 
pobočka Olomouc). Po prověrkách v roce 1970 
byl Brauner ze Stavoprojektu vyhozen, od roku 
1971 pracoval v DRUPOSu (až do roku 1991). 
Po revoluci s manželkou založili architektonic-
ký ateliér B&B studio, Brauner se ještě krátce 
věnoval také práci pro Stavoprojekt. Od roku 
2012 žije a pracuje v Přerově.

NĚKTERÉ VĚCI  
BYCH DNES  
UDĚLAL JINAK,  
ŘÍKÁ ARCHITEKT  
PETR BRAUNER Pr
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#Bráníme_MUOOsobnosti české a světové kultu-
ry, politici i akademici reagují na kroky 
ministra kultury Antonína Staňka 
vůči Muzeu umění Olomouc, projektu 
Středoevropského fóra i odvolání ředi-
tele Michala Soukupa. Do Olomouce 
napsal sochař Ivan Theimer, prezident 
Vasarelyho nadace a vnuk slavného 
malíře Pierre Vasarely, prezident pol-
ské národní komise pro UNESCO Jacek 
Purchla, herečka Bára Hrzánová, bývalý 
premiér Petr Pithart či režiséři Miroslav 
Krobot, Petr Zelenka a Olga Sommerová.

„Sleduji olomoucké muzejnictví a vůbec 
péči o památky s obdivem už celá desetiletí. 
Zasloužená pýcha Moravy! Odvolání ředitele 
Muzea umění Olomouc pokládám za neomale-
nost, za podraz bývalého primátora! Sociální 
demokracie si přibila další hřeb do své even-
tuální rakve. Jak se trefila do množiny varov-
ných signálů, vysílaných z vládní koalice,“ 
napsal Petr Pithart.

Muzeum umění a návrh pana Šépky je 
něco, na co můžeme být hrdí a čím bychom 
se mohli chlubit a z čeho by měla prospěch 
nejen Olomouc, tvrdí pak ve svém prohlášení 
herec a režisér Miroslav Krobot.

Dopis s podporou poslal do Olomouce 
také Pierre Vasarely, vnuk slavného předsta-
vitele op-artu a kinetického umění Victora 
Vasarelyho a prezident Vasarelyho nadace 
v Aix-en-Provence: „Muzeum a jeho současní 
zaměstnanci získali podporu mnoha institu-
cí ze zemí Visegradské čtyřky, získalo i ozna-
čení Evropské dědictví (Cultural Heritage 
Label) a podporu mnoha západních muzeí 
a nadací. Po mnoho let je toto muzeum za své 
výstavy, za svůj badatelský program a za vize 
uskutečňované v programu CEAD (Central 
European Art Database) pokládáno za jed-
nu z nejvýznamnějších institucí. Vasarelyho 
nadace je ve styku s Muzeem umění již 11 let, 
navázali jsme velmi úzkou spolupráci. Jsem 
přesvědčen, že Muzeum umění Olomouc musí 
v činnosti pokračovat i se svým architekto-
nickým programem, aby mohlo nadále rozví-
jet své aktivity.“

Z Francie přišla podpora také od olo-
mouckého rodáka a slavného sochaře Ivana 
Theimera: „Těším se na to, až zase přijedu 
do Olomouce a uvidím, že se v sousedství 
Muzea umění staví dům pro Středoevropské 
fórum, o kterém vyprávím přátelům v Paříži 
i v Toskánsku. Vzpomínám si, jak jsme o tom 
už v devadesátých letech diskutovali jako 
o myšlence, která mě úžasně nadchla a těším 
se na setkání s přáteli, s těmi, kteří to všechno 
s takovou inteligencí, rozhledem, obětavostí 

mapováním kulturních a kreativních průmy-
slů, konstatujeme, že stabilitu MUO a bezkon-
fliktní realizaci SEFO považujeme za jednu 
z rozvojových priorit Olomouce s výraz-
ným a mnohostranným potenciálem. Způsob 
řešení sporných bodů a personálních otázek 
ze strany zřizovatele považujeme za velmi 
nešťastný a jdoucí proti vyznění dosavadních 
jednání.“

„Miluji Olomouc a považuji ji za nejlep-
ší místo na světě. Ale – co si budeme poví-
dat – ve srovnání s kulturními centry 
v blízkém i vzdáleném okolí je Olomouc pro-
vinční hnízdo. Jen mizivé množství kultur-
ních institucí či jednotlivých osobností bylo 
v různých časech schopno tuto provinčnost 
překonat a vyrůst do evropských rozmě-
rů. Institucí, která toho byla schopna, bylo 
vždycky olomoucké Muzeum umění – záslu-
hou svých hluboce vzdělaných ředitelů, Pavla 
Zatloukala a Michala Soukupa, ale i záslu-
hou svých angažovaných a věci české a stře-
doevropské kultury a umění dedikovaných 
spolupracovníků. Jako bývalá vedoucí kate-
der germanistiky a judaistiky UP konstatuji, 
že se mi s Muzeem umění vždy skvěle spolu-
pracovalo (připomínám jen společně vymy-
šlený a již jedenáctkrát provedený festival 
Dny židovské kultury a objevitelskou výsta-
vu o – další velké nadprovinční – olomoucké  
osobnosti, Paulu Engelmannovi), jako jed-
natelka spolku profesorů FF UP, „Societas 
cognitorum“ konstatuji, že profesor Pavel 
Zatloukal patří k našim nejzářivějším čle-
nům a že jeho současnou dehonestaci těžko 
neseme. Instituce a osobnosti nadprovinč-
ního dosahu a nadprovinční kvality nemají 
ovšem v  prostředí provinční průměrnos-
ti na růžích ustláno: vyvolávají nechuť, 
závist, nevraživost,“ uvedla Ingeborg Fialová-
Fürst, germanistka, členka Rakouské akade-
mie věd, profesorka FF UP. K nastalé situaci 
se vyjádřilo také Zastupitelstvo města 
Olomouce, které schválilo následující prohlá-
šení: „Zastupitelstvo města Olomouce se zne-
pokojením sleduje dění kolem Muzea umění 
Olomouc, které pokládá za jednu nejvýznam-
nějších kulturních institucí v našem městě. 
ZMO za této situace znovu zdůrazňuje dlou-
hodobou podporu záměru Středoevropského 
fóra a vyjadřuje obavy, že současný vývoj 
povede k ohrožení realizace celého záměru.“

Znepokojení nad kroky ministra Staňka 
vyjádřila také Rada galerií ČR. Její prohlá-
šení podepsali tito ředitelé Jan Randáček 
(Oblastní galerie Liberec), Lenka Škvorová 
(Muzeum umění a designu Benešov), 
Pavel Ciprian (Muzeum města Brna), Aleš 
Seifert (Alšova jihočeská galerie), Marcel 

Fišer (Galerie výtvarného umění v Chebu), 
Daniel Novák (Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě), Jan Samec (Galerie umění Karlovy 
Vary), Hana Kristová (Galerie Klatovy / Kleno-
vá), Jan Štíbr (Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích), 
Jan Kapusta (Galerie výtvarného umění 
v Náchodě), Josef Chalupa (Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě), Jiří Jůza (Galerie 
výtvarného umění v Ostravě), Hana Řeháková 
(Východočeská galerie Pardubice), Roman 
Musil (Západočeská galerie v Plzni), Aleš 
Rezler (Galerie Felixe Jeneweina města Kutné 
Hory), Magdalena Juříková (Galerie hlavní-
ho města Prahy), Miroslav Divina (Galerie 
moderního umění v Roudnici nad Labem), 
Ivo Frolec (Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti), Václav Mílek (Krajská galerie 
výtvarného umění ve Zlíně), Jan Smetana 
(Museum Kampa – Nadace Jana a Medy  
Mládkových), František Zachoval (Galerie 
moderního umění v Hradci Králové), Václav 
Zoubek (Rabasova galerie Rakovník), Josef 
Fantura (Galerie výtvarného umění v Hodo-
níně), Martina Lehmannová (Památník 
Lidice), Hana Nováková(Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě), Dana Schlaicher-
tová (Městská Galerie Litomyšl). •

 

a neuvěřitelnou pílí v minulých létech vytvořili 
– s Michalem Soukupem, Ondřejem Zatloukalem, 
Ginou Renotière a mnoha dalšími.“

Za Muzeum umění a jeho zaměstnance se 
postavil i Karel Srp, autor největší mezinárodní 
výstavy v historii muzea, za níž obdrželo oce-
nění Gloria musaealis Rozlomená doba 1908–
1928: „Svojí činností se Muzeum umění stalo 
jednou z nejrespektovanějších evropských 
institucí, jež má ve své náplni i starost o nej-
významnější umělecká díla, jež jsou v České 
republice (např. Tizianův obraz Apollón 
a Marsyas). Budova nového muzea by měla být 
zastřešením dlouhodobé koncepce, jejíž obsah 
je mnoho let předem promýšlený, je výsled-
kem práce a diskusí mnoha zaměstnanců 
muzea a externích spolupracovníků. Bylo by 
na pováženou, kdyby jakkoli došlo k pokusu 
o destabilizaci této instituce. Muzeum umění 
Olomouc je klenotem, jenž nemá České repub-
lice obdoby.“

Středoevropská podpora
Řediteli Michalu Soukupovi pak napsal dopis 
také prezident polské národní komise pro 
UNESCO Jacek Purchla, kde mimo jiné píše: 

„Nejlepším příkladem Vaší mimořádné činnos-
ti byla výstava v Mezinárodním kulturním 
centru v Krakově Rozlomená doba 1908-1928. 
Avantgardy ve střední Evropě. Právě díky Vaší 
osobní iniciativě a Vašemu vedení mohlo být 
shromážděno vynikající středoevropské umě-
ní z let 1908–1928 a poprvé komplexně před-
staveno ve všech zemích Visegrádské čtyřky. 
Nikdy dříve toto nikdo neudělal, a pravděpo-
dobně se podobný počin ani v dohledné době 
nezopakuje. Výčet Vašich úspěchů je mnohem 
delší. Dovolím si tedy zdůraznit alespoň jeden 
z loňského roku, kdy Muzeum umění Olomouc 
připravilo doposud vůbec největší výstavu 
abstraktního polského umění v dějinách. Výše 
uvedené příklady jasně poukazují na skuteč-
nost, že není žádná další česká instituce zasvě-
cenější vzájemnému porozumění sousedských 
zemí skrze umění a kulturu. Vaše prokazatel-
né nasazení a strategická vize v této misi si 
zaslouží nejhlubší uznání.“

Historička umění, emeritní profesorka Irina 
Subotić píše z Bělehradu, že: «Muzeum umě-
ní Olomouc, vedené ředitelem Michalem 
Soukupem, představuje mimořádnou a seri-
ózní kulturní instituci nejen díky bohatosti 
svých sbírek, ale také díky své aktivní spo-
lupráci na mezinárodní úrovni . Velice sil-
ně mě zarmoutilo, když jsem se dozvěděla, že 
namísto ocenění byl ředitel Soukup, obdivova-
ný mnoha kolegy ve Vaší zemi ale i v zahrani-
čí, perzekvován zcela v rozporu se zásadními 
principy demokracie a svobody. Podobná je 

i situace se Středoevropským fórem Olomouc 
(SEFO). Je neuvěřitelné, že ve Vaší zemi, kte-
rá tolik trpěla v době komunismu, jsou Vaši 
intelektuálové, profesionálové a schopné 
osobnosti opět vystavováni nedůvěře, neo-
podstatněné kontrole a politickým útokům. 
Taková situace značně poškozuje obraz české 
demokracie a jejích evropských hodnot. Moji 
kolegové i já osobně jsme touto situací vel-
mi zarmouceni a požadujeme spravedlnost 
a svobodu vyjadřování coby základní elemen-
ty demokracie kdekoliv - momentálně tedy 
v České republice.“  

„Tímto na základě svých zkušenos-
tí a návštěv vyjadřuji své přesvědčení, že 
Muzeum umění Olomouc je mimořádná 
instituce spravující významné sbírky a pro-
vozující kurátorskou činnost vysoké kvali-
ty. Vyjadřuji plnou podporu zaměstnancům 
muzea a věřím, že budou moci pokračovat 
ve své důležité práci bez jakýchkoliv překá-
žek,“ píše z Kalifornie paní Eva Forgacs, histo-
rička umění, členka Poradního výboru EAM. 

Beata Gawrońska-Oramus, historič-
ka umění a autorka výstavy Abstrakce.
PL, poslala také svou podporu řediteli 
Soukupovi: „Vážený pane řediteli, s velkým 
překvapením a smutkem jsem si přečet-
la zprávu o Vašem propuštění z funkce ředi-
tele MUO. S potěšením jsem s Vámi a Vaším 
výborným týmem spolupracovala při výsta-
vách Alfreda Lenicy, Abstrakce.PL a připra-
vované výstavě Jana Pamuly. Vždy jsem 
obdivovala Vaši profesionalitu, zkušenosti, 
vynikající kompetence a angažovanost vůči 
celému týmu zaměstnanců MUO. Výrazem 
obdivu k úspěchům MUO je mimo jiné i sou-
časný návrh představit výstavu Abstrakce.PL 
v uměleckém centru Marka Rothka v lotyš-
ském Daugavpils. Doufám, že rozhodnu-
tí o Vašem odvolání není konečné. Přeji Vám 
hodně zdraví a klidu. K pozdravům připojuji 
svůj respekt a obdiv vůči Vám.“

Zaskočená Olomouc
Podpora na domácí půdě Olomouce je také 
výrazná. Kroky ministra Staňka pova-
žuje z velmi nešťastné například rek-
tor Palackého univerzity Jaroslav Miller: 

„Vážení přátelé, dovolte mi za Univerzitu 
Palackého v Olomouci coby smluvního part-
nera Muzea umění Olomouc a projektu 
SEFO vyjádřit poděkování za trvalé kultur-
ní obohacování města Olomouce, výstavní 
akce na světové úrovni i za maximální úsi-
lí, které jste doposud věnovali prosazování 
vzniku Středoevropského fóra, a to za vel-
mi komplikovaných a měnících se podmí-
nek. Coby instituce, která se odborně zabývá 

Muzeu umění Olomouc podporu dále vyslovi-
li: Divadlo Continuo, David Voda (historik umě-
ní, bývalý kurátor MUO a podnikatel v průmyslu), 
Jan Brodský (kurátor SGVU), Spolek skutek (čle-
nové a členky výboru: Alena Kunicová, Marek 
Meduna, Tomáš Hrůza, Josefína Klimentová, 
Lucie Kultová, Johana Lomová, Jiří Ptáček, 
Piotr Sikora, Šárka Zahálková), Markéta 
Odehnalová (historička umění), Eva Nováková 
(předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž), Anežka 
a Miroslav Kovalovi (Galerie Jiřího Jílka 
v Šumperku), Jiří a Kateřina Žlebkovi (sochař 
a malířka, kreslířka) Martin Velíšek (akademický 
malíř), Pavel Konečný (bývalý ředitel Divadla hud-
by), Jiří Lindovský (grafik, kreslíř a malíř), sou-
bor pražského Divadla Letí, Lubomír Smékal 
(psycholog a scenárista filmů Díra u Hanušovic 
a Kvarteto), Ondřej Michálek (grafik, kreslíř, gra-
fický designer, výtvarný pedagog), BuranTeatr 
(brněnské divadlo), Ondřej Dadejík (Společnost 
pro estetiku), Jan Jemelka (akademický malíř), 
Alena Jemelková (vedoucí Památkové péče 
Arcidiecéze olomoucké), Jiří Hrabal (literární teo-
retik a estetik, Katedra bohemistiky FF UPOL), 
Anna Ošancová, Jan Zemánek, Jana Budíková, 
Ivana Klimešová, Ivona Vlčinská, Olga 
Ficnerová, Marta Mikšíková a mnoho dalších.

Muzeum umění Olomouc všem za vyslovenou 
podporu děkuje

VASARELY, THEIMER, SOMMEROVÁ, PITHART   
A DALŠÍ VYJÁDŘILI PODPORU MUZEU UMĚNÍ
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poukázal na boj zaměstnanců muzea se 
svým zřizovatelem. Důvody vzniku peti-
ce za odvolání ministra pak vysvětlil jeden 
z jejích autorů ředitel Centra současné-
ho umění DOX Leoš Válka. „Hlavním poslá-
ním ministra kultury je pomáhat vytvářet 
kulturní prostředí. Vědí to všichni, co jsou 
spojení s kulturou, až na pana ministra 
Antonína Staňka,“ posteskl si.

Na pódiu se objevil i výtvarník Jiří David, 
který Antonína Staňka vyzval k rezigna-
ci už na zahájení benátského Bienále. Hned 
dva projevy pronesl i bývalý ministr kultu-
ry Daniel Herman, který mimo jiné zdůraz-
nil úspěchy Muzea umění jako zisk ocenění 
European Heritage Label pro Arcidiecéz-
ní muzeum či vítězství výstavy Rozlomená 
doba 1908–1928 v soutěži Gloria musaealis. 

„Muzeum umění Olomouc i Národní galerie 
v Praze dělají svou prací čest naší kultuře 
a celé České republice. Jde o skutečně pres-
tižní instituce a pokud jim někdo škodí, je to 
hanba,“ zdůraznil Herman.

Celým večerem provázela moderátor-
ská dvojice Filip Rajmont a Vojtěch Přívětivý, 
kteří připomínali ministrovy výroky a činy 
ve funkci, jako například křest knihy Miro-
slava Grebeníčka proti církevním restitucím, 
navržení komunistického básníka Karla Sýse 
na vyznamenání, jmenování Alosie Mačáka 
náměstkem ministra či neznalost rozpočtu 
ministerstva kultury. •

Sborovým „Sbohem, pane ministře“  
a českou hymnou v podání Dagmar Peckové 
vyvrcholil květnový koncert na podporu 
petice www.nekulturniministr.cz 
za odvolání ministra kultury Antonína 
Staňka. Do proluky u Muzea moderního 
umění přilákal na dva tisíce lidí.

Podpořit Muzeum umění ve sporu s minist-
rem Antonínem Staňkem, zahrát a zazpívat 
přijeli do Olomouce kromě Dagmar Pecko-
vé také David Koller se svým bandem, Barbo-
ra Poláková, Tata Bojs, ASPM Jana Spáleného, 
David Stypka & Bandjeez či Nylon Jail. 

Během čtyřhodinového koncertu se 
na pódiu střídali s hudebníky také řeční-
ci. Muzeum umění zastupoval jeho zaklada-
tel a bývalý ředitel Pavel Zatloukal, který 

KONCERT

„Sbohem,  
pane ministře!“  
přišlo Antonínu Staňkovi 
říct na dva tisíce lidí

Petici za odvolání Antonína Staňka  
podepsalo přes 10 000 lidí.

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL 
MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC

jméno:

adresa:

psč:

datum narození:

e-mail:

tel.:

datum přihlášení:

informace si přeji zasílat:           
      
     poštou           e-mailem

přihlášku laskavě odevzdejte  
v pokladně muzea umění olomouc  
nebo zašlete na adresu: 

přihlášku lze vyplnit také  
elektronicky na www.muo.cz

Spolek přátel Muzea umění
Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47, 771 11 Olomouc

označte typ členství:

člen  |  400 kč

student (15 – 26 let)  |  200 kč

rodinné členství  (2 dospělí, 2 děti)  |  500 kč

platbu členských příspěvků lze rozložit do dvou plateb  
(první – do 30. června, druhá – do 30. října)

a  souhlasím se zpracováním mých osobních údajů

senior  (nad 60 let)  |  200 kč

rchcete muzeion do schránky? staňte se členem spolku přátel muzea umění.

Letos uplyne tři sta let od narození 
pozdně barokního malíře Jana Václava 
Bergla a v rámci těchto oslav se spojilo 
několik českých a rakouských institucí, 
aby připomněly tuto osobnost a její dílo. 
V Olomouci jste se s Berglem mohli setkat 
od února do května. Nyní jej představuje 
výstava v rodném Dvoře Králové.

„Olomoucká výstava ukázala čtrnáct v prů-
běhu let 2010 –2018 zrestaurovaných orlic-
kých obrazů křížové cesty z roku 1759. 
Berglovo výročí bude připomenuto i komen-
tovanými prohlídkami opočenské křížové 
cesty a zářijovou přednáškou na taměj-
ším zámku, která se společně s varhan-
ním koncertem mapujícím díla skladatelů 
působících na dvoře Marie Terezie a Jose-
fa II. zapojí do programu Dnů evropského 

kulturního dědictví,“ nastiňuje další čes-
ký program Berglovského roku Petr Arijčuk, 
spoluautor olomoucké výstavy Křížová ces-
ta z Orlice.

K oslavám jubilea se v červenci připojilo 
také jeho rodiště, Dvůr Králové nad Labem.  

„Víme, že v průběhu padesátých až sedm-
desátých let 18. století opakovaně přijímal 
zakázky na vyhotovení obrazů pro oba krá-
lovédvorské kostely – pro děkanský kos-
tel sv. Jana Křtitele, v němž byl v září roku 
1719 pokřtěn, i pro kostel Povýšení sv. Kří-
že na Dolním Předměstí. Právě tento rozměr 
Berglovy tvorby a vůbec stopu zanechanou 
ve východních Čechách představuje svým 
návštěvníkům do 29. září Městské muzeum 
ve Dvoře Králové nad Labem a jeho výsta-
va Jan Václav Bergl – z malého města až 
na císařský dvůr,“ říká Arijčuk

A i zde bude zastoupeno téma křížové 
cesty, které stálo vůbec na počátku zájmu 
o Berglovu tvorbu v českých zemích. Právě 
identifikace Bergla jako autora křížové ces-
ty ze Dvora Králové probudila badatelský 
zájem a přispěla k rozpoznání dalších malí-
řových prací ve východních Čechách. 

„Pro diváka zajímavou konfrontaci nabíd-
ne srovnání různých malířských poloh, jež 
Bergl při malbě jednotlivých křížových cest 
uplatnil. Vedle obrazů křížové cesty ze Dvo-
ra Králové se tak znovu, pro zajištění nále-
žité vizuální konfrontace, představí čtyři 
obrazy téhož námětu z Orlice a dále dvojice 
obrazů zapůjčených z kapucínského klášte-
ra v Opočně,“ prozrazuje autor výstavy.

Vůbec poprvé se široké veřejnosti před-
staví takřka neznámý Berglův obraz Sv. Jan 
Nepomucký rozdávající almužnu, nedávno 
identifikovaný ve sbírkách královédvorské-
ho muzea a zrestaurovaný na přelomu let 
2018–2019 u příležitosti připravované výsta-
vy Petrem a Šárkou Bergerovými. Program 
Berglova jubilejního roku 2019 v rodném 
Dvoře Králové pak završí v neděli 22. září 
slavnostní odhalení malířovy pamětní desky. 

PROJEKT SEFO VZBUZUJE 
ZÁJEM AŽ VE FRANCII
Po velkém úspěchu retrospektivní výstavy Victo-
ra Vasarelyho v Centre Georges Pompidou v Paříži, 
která skončila letos v květnu, následuje výstava La 
Révolution Permanente v Aix-en-Provence ze sbírek 
Centre Pompidou, u čehož nesmí chybět ani zástup-
ci Muzea umění Olomouc a především projektu 
Středoevropského fóra (SEFO).

„Přijala jsem pozvání na vernisáž od Pierra 
Vasarelyho, prezidenta Fondation Vasarely, která 
spravuje dílo významného francouzsko-maďar-
ského umělce Victora Vasarelyho a dlouhodobě 
s námi spolupracuje. Při příležitosti zaháje-
ní výstavy La Révolution Permanente jsem se  
setkala také s jejím autorem a kurátorem z paříž-
ského Centre Georges Pompidou Michelem 
Gauthierem. Ten se velmi zajímal o náš projekt 
SEFO, který mapuje středoevropské umění,“ 
prozradila zástupkyně ředitele Muzea umění 
a vedoucí odboru SEFO Gina Renotière.

Olomoucké Muzeum umění bylo vůbec první 
instituci v České republice, která již před dvanácti 
lety představila tvorbu Victora Vasarelyho rozsáh-
lou výstavou. Od té doby velmi úzce spolupracuje 
s Fondation Vasarely v Aix-en-Provence a také 
díky této spolupráci se může pyšnit Vasarelyho 
díly ve svých sbírkách. 

„Aktuální výstava v Aix-en-Provence je pro Muze-
um umění jedinečnou příležitostí navázat blížší 
spolupráci i s tak slovutnou institucí jakou je Cent-
re Georges Pompidou v Paříži. Ukazuje se, že náš 
dlouholetý projekt SEFO by se mohl stát jakousi 
společnou platformou hledání podob poválečného 
umění v Evropě,“ dodává Gina Renotière.

Část křížové cesty z Orlice  
bude k vidění ve Dvoře Králové

Gina Renotière s Michelem Gauthierem z Centre Georges  
Pompidou na zahájení výstavy La Révolution Permanente

Jan Václav Bergel, Kristus potkává Veroniku,  
Opočno, klášter kapucínů 
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Otto Gutfreund
*3. 8. 1889  Dvůr Králové 
† 2. 6. 1927  Praha

Jedním z nejvýznamnějších českých 
vkladů do světového kulturního dědictví je dílo 
Otty Gutfreunda. Průkopník aplikování formál-
ních a myšlenkových kubistických postupů 
v sochařské tvorbě by se letos dožil sto třiceti 
let. S kubismem se seznámil již v době svých 
studií v ateliéru Émila Antoina Bourdella na Aca-
démie de la Grande Chaumiére v Paříži (1909–
1910). Jeho umělecký rukopis je nejen syntézou 
domácí tradice (František Bílek, Jan Štursa), 
soudobé francouzské tvorby (od Augusta Rodi-
na, Émila Antoina Bourdella až po Pabla Picassa) 
a německého expresionismu (okruh berlínské 
Galerie Der Sturm), ale také odkazem na české 
i francouzské gotické sochařské umění. Jeho 
stěžejní prací je socha Úzkost, což je významný 
milník celoevropského umění na cestě od expre-
sionismu ke kubistickému výtvarnému výrazu.

K A L EN DÁ R I U M

 Ferdinand  
Engelmüller
*22. 12. 1867  Praha 
† 29. 9. 1924  Praha

Ferdinand Engelmüller náležel k nejlepším žákům 
Julia Mařáka. Spoluzakládal spolek Mánes a stal 
se jeho jednatelem. Od roku 1902 se věnoval vel-
kému cyklu „Česká krajina“, kterým se pokoušel 
o vyjádření „duše českého kraje“. Zvláště pláně 
Bílé hory a polabské roviny v Engelmüllerově 
podání rozechvívají svým osobitým smutkem. 
Silný pocit melancholie a osamocení vyvolá-
vá i olomoucký obraz, v inventáři označovaný 
jako Podvečer či Krajina s rotundou. Je to jeden 
z autorových pohledů na Bílou horu s drama-
tickou oblohou a letohrádkem Hvězda, jenž 

Emil Czech
*17. 10. 1862  Horní Dlouhá Loučka 
† 7. 7. 1929  Dolní Dlouhá Loučka

Emil Czech, moravský malíř německé 
národnosti se narodil do rodiny sládka v pivovaru 
Řádu německých rytířů v Horní Dlouhé Loučce 
na Uničovsku. Studia absolvoval ve Vídni, kde měl 
i vlastní ateliér. Mezi jeho díla patří nástropní malby 
v divadle v Lublani nebo v dvorním kostele v Inns-
brucku. Původně tvořil spíše dekorativní malby, 
později přešel do figurální tvorby a k portrétům. 
Mezi jeho nejznámější díla pak patří Ranní toaleta, 
kde autor charakterizoval příkladně loajální rodi-
nu, v jejímž salonku visí portrét císaře Františka 
Josefa I. Středem pozornosti ve výjevu z úřednické 
domácnosti je ranní příprava hlavy rodiny, jíž mož-
ná k slavnostní příležitosti, jeho choť rozčesává 
pěstěný plnovous. Z mužova postoje i pohledu čiší 
obřadnost tohoto momentu, kterou narušuje bez-
prostřední, radostné poskakování jeho psa. 

Heinrich Ignaz 
Franz Biber
*12. 8. 1644  Stráž pod Ralskem 
† 3. 5. 1704  Salcburk

Heinrich Biber studoval hudbu ve Vídni u J. H. 
Schmelzera a rovněž se u něj vyučil vynikající 
houslové hře. Mnohé z Biberových skladeb jsou 
technicky náročné a efektní. Od roku 1668 působil 
na kroměřížském dvoře jako komorník a hudebník 
věhlasné dvorní kapely biskupa Karla II. z Lichten-
steina-Castelcornu, avšak místní kulturní a umě-
lecké poměry a finanční situace donutily Bibera 
k útěku do Salcburku. Nadále však posílal biskupu 
Karlovi své skladby, dokonce některé autografy. 
Biber velmi často ve svých kompozicích zhudeb-
ňoval přírodní motivy, zvuky bitev a jiná fasci-
nující témata. Battalia je sonáta pro 10 nástrojů 
složená z několika popisných částí (válečná vřava, 
opilí mušketýři, bitva, pochod, lamento za mrtvé 
vojáky). Biber na titulní stranu autografu této 
skladby připsal provozovací poznámky a doporu-
čení k realizaci některých zvuků.

Battalia, 1673, rukopis, papír, 320×210 mm,  
získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž 

jakoby na horizontu ztrácel svou monumentalitu. 
Olomoucká malba mezi nimi vyniká nejprostším 
a nejimpresívnějším zobrazením tohoto místa.

Podvečer (Bílá hora), [kolem 1904], olej, plátno, 
37,5 × 51 cm, Muzeum umění Olomouc.

3
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12
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Ranní toaleta, 1906, olej, plátno, 125 × 96 cm, získáno 1951, Muzeum umění Olomouc.

Úzkost, (1911–1912), bronz, výška 147 cm,  
získáno 2008, Muzeum umění Olomouc.

nashromážděná na Sovinci dokumentuje 
vývoj československého neoficiálního a polo-
oficiálního umění od šedesátých let minulé-
ho století do nedávné současnosti. Z velké 
části se utvářela  jak v souvislosti s výsta-
vami pořádanými Štreitem na Sovinci, tak 
i systematickým sběrem, který Štreit prová-
děl paralelně s výstavními projekty a pokra-
čuje v něm až do současnosti. V dobovém 
kontextu lze nejen umělecký fond, ale i dal-
ší činnosti s jeho vznikem spojené, chápat 
jako mimořádný projev tvůrčích a organizač-
ních schopností člověka, který byl podobně 
jako další nepohodlní umělci a intelektuálo-
vé před rokem 1989, za své politické postoje 
a uměleckou tvorbu vězněn.

Výstava byla také impulsem pro vytvo-
ření bohatého programu, který pod názvem 
Czechosłowackie historie (Československé 
příběhy) soustředil řadu doprovodných akti-
vit. Centrum kultury Zámek ve spolupráci 
s Českým centrem ve Varšavě tak připravi-
lo workshopy pro veřejnost, přednášky a lite-
rární setkání, filmové projekce. 

„K nejzajímavějším akcím bezesporu pat-
řila beseda s názvem Bez ognia jest under-
ground – czeskie podziemie artystyczne (Bez 
ohňů je underground – český umělecký under-
ground), které se zúčastnili Jiří Holý, profe-
sor literatury na Univerzitě Karlově, Andrzej 
Jagodziński, korespondent časopisu Gazeta 
Wyborcza v Praze a Bratislavě, Petr Placák, 
spisovatel a klíčová postava československé-
ho undergroundu, moderátor Tomasz Mać-
kowiak, novinář a publicista zabývající se 
problematikou střední Evropy a překladatel 
Jan Pešina. Tématem byl vznik protikomu-
nistické opozice v bývalém Československu 
před rokem 1989 a její činnost v uměleckých, 
především výtvarných a hudebních kruzích 
působících mimo oficiální systém,“ dodává 
Štěpánka Bieleszová. •

„Z MĚSTA VEN! je mezinárodní projekt, kte-
rý byl součástí širšího národního programu 
30 let demokracie a svobody. V prostorách 
kulturního centra Zámek v Poznani se nám 
podařilo připravit reprezentativní přehlídku 
československé kultury z rozmezí let 1974–
1989. Všechny exponáty pocházely ze sbírky 
Jindřicha Štreita,“ říká Štěpánka Bieleszo-
vá, která projekt v Polsku za Muzeum umění 
připravovala. 

V průběhu normalizačních 70. a 80. let 
minulého století se na Sovinci pravidelně 
setkávali výtvarníci, hudebníci a divadelníci 
z celé republiky. Projekt Z MĚSTA VEN! při-
blížil zahraničním divákům fenomén malých 
undergroundových center právě na příkladu 
Sovince. Právě v této malé obci mimo hlav-
ní kulturní centra vytvořil v období všeo-
becného politického útlaku a komunistické 
cenzury fotograf, kurátor a dispečer státní-
ho statku Jindřich Štreit do jisté míry svo-
bodnou zónu. Ta se systematicky zaměřovala 
na podporu experimentálního a konceptuál-
ního umění od autorů, kteří stěží nacházeli 
možnosti vystavovat v oficiálních galeriích. 

Řada z akcí se odehrávala za dozoru stát-
ní policie a byla chápana jako společensko-

-politická konfrontace s totalitním režimem. 
Budova staré školy na Sovinci se stala útočiš-
těm i místem setkávání pro nezávislé umělce 
z celé republiky, každá vernisáž manifesta-
cí proti totalitnímu režimu. „Od roku 1974 
do roku 1989 zde Štreit poskytl prostor pro 
desítky autorských či skupinových výstav, 
svoji tvorbu zde představilo přes sto autorů,“ 
zdůrazňuje Bieleszová.

Samotná Štreitova sbírka je obrazem doby, 
ve které vznikala. Svým způsobem vypráví 
příběh o neoficiální výtvarné scéně a umě-
ní, které se formovalo mimo hlavní oficiál-
ní proud. Kolekce uměleckých děl za léta 

Z MĚSTA VEN!  
Sovinec jako centrum  
československé nezávislé  
kultury 1974 –1989

Jindřich Štreit je nejen jedním z nejlepších českých fotografů, ale 
také organizátorem dnes již legendárních undergroundových výstav 
na Sovinci, které v letech 1974 až 1989 vzdorovaly normalizačnímu 
pojetí kultury. Právě Sovinec jako centrum československé nezávislé 
kultury představovalo v dubnu a květnu Muzeum umění Olomouc 
v polské Poznani.

Jiří Sopko, bez názvu, 1991
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Emila Medková, Černoch, 1949

Marie Blabolilová, bez názvu, 1988–1989
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Profesor dějin umění a historik architektury působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Jeho odborný zájem je rozkročený mezi několika staletími od barokní architektury až po tu současnou. Jako editor spolupracuje 

i na projektu Za chrám, město a vlast, který přiblížuje nejen osobnost, ale i dílo a odkaz biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

 ROSTISLAV  
ŠVÁCHA 

„Povinností společenských elit je objednávat 
špičkovou architekturu“

ROZHOVOR

Marně si lámete hlavu, kam v létě vyrazit? Kde uvidíte 
něco zajímavého či jaká výstava stojí za to? Právě pro 
vás jsme připravili letní MUOtipy. Podívejte se, které 
tři výstavy v blízkém zahraničí byste toto léto neměli 
vynechat. Stačí zamířit do Vídně či Krakova.

muotipy na cesty

STANISŁAW IGNACY  
WITKIEWICZ / GENIÁLNÍ  
PSYCHOHOLIK
polský institut ve vídni  
do 30. srpna 2019

Ředitelka Muzea současného umění v Krakově (Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie) Maria Anna Potocka připravila pro Pol-
ský institut ve Vídni výstavu Stanisława Ignacy Witkiewicze (1885-
1939), jedné z nejvýraznějších postav nejen polské, ale evropské 
meziválečné avantgardy vůbec. S malou ukázkou jeho díla se měli 
možnost olomoučtí diváci setkat již loni při naší výstavě Rozlo-
mená doba, kde byly prezentovány dva jeho fotografické portréty. 

Witkiewicz však proslul i v mnoha dalších oborech. Do evrop-
ských kulturních dějin vstoupil nejen jako malíř a fotograf, ale 
také jako dramatik nebo autor románů a esejí. 

Vídeňská výstava přináší výběr z jeho portrétní fotografic-
ké tvorby ve formě nových tisků. „Je to v současné době jedi-
ný způsob, jak tyto práce prezentovat,“ uvádí ředitelka Potocká. 
Tisky pocházejí z původních skleněných negativů, které získa-
lo muzeum v Zakopaném na počátku šedesátých let 20. sto-
letí přímo od rodiny Witkiewiczových. Dnes muzeum vlastní 
338 skleněných desek a 100 pozitivních autorských zvětše-
nin. Witkiewiczovy fotografie jsou dnes stále více ceněny pro 

svou psychologickou hloub-
ku a expresivitu. Sám autor 
považoval fotografický objek-
tiv a kameru za prostře-
dek, kterým lze proniknout 
až do nervového systému 
portrétované osoby. Cenil 
si rychlosti, s níž fotografie 
v jednom okamžiku zachy-
tí více podnětů, než by toho 
byla schopna paměť malíře. 
Obě tyto vlastnosti fotogra-
fie jsou aktuální i v současné 
době rozmachu nových, tech-
nicky dokonalejších médií.

MARK ROTHKO
kunsthistorisches museum wien  
do 30. července 2019

Více než čtyřicet malířských děl Marka Rothka je do konce čer-
vence vystaveno v historických sálech Uměleckohistorického 
muzea ve Vídni. Jde o první velkou evropskou prezentaci díla 
významného amerického malíře, jehož původ sahá až do lotyš-
ského Daugavpilsu. Vedle Jacksona Pollocka (1912–1956) či 
Willema de Kooninga (1904–1997), průkopníků akční a barevné 
abstrakce, se i Rotko řadí k úspěšným umělcům, kteří na scénu 
vstoupili po druhé světové válce. S jeho jménem jsou spojovány 
především experimenty v oblasti tzv. color field painting (malíř-
ství barevných ploch), specifické koloristické verzi amerického 
abstraktního expresionismu. Výstava nabízí přehled jeho tvor-
by od figurativních počátků až k nejvíce ceněným velkoformá-
tovým barevným plátnům, která jsou jak reflexí umělcových 
pocitů, tak i účinným prostředkem emotivního působení barev-
né kompozice na diváka. 

Na výstavě se významně podílely i malířovy děti, dcera Kate 
a syn Christopher Rothko, které pro výstavu zapůjčily něko-
lik významných děl z rodinné sbírky a z Mark Rothko Art Cen-

ter v Daugavpilsu. V uměleckém 
centru, nacházejícím se přímo 
v rodišti umělce, se v současnos-
ti nachází také jediná stálá retro-
spektivní výstava Rothkových 
děl v Evropě. Muzeum umění Olo-
mouc v současné době zahaju-
je spolupráci s tímto významným 
partnerem, jejímž vyvrcholením 
by měla být repríza olomoucké 
výstavy Abstrakce.PL v Dauga-
vpilsu v roce 2020.

LEONARDO  
DA VINCI / DÁMA 
S HRANOSTAJEM
národní muzeum v krakově  |  do 30. listopadu 2019

Už jen pár měsíců, do konce lis-
topadu tohoto roku, bude možné 
zhlédnout v prostorách Národní-
ho muzea v Krakově výjimečné 
dílo Leonarda da Vinciho (1452–
1519) Dáma s hranostajem. Dílo, 
které pravděpodobně vznik-
lo mezi lety 1488 až 1490, bývá 
řazeno mezi nejkrásnější portré-
ty na světě. Je také nejcennějším 
obrazem uchovávaným v polských 
sbírkách. Zobrazuje Cecilii Galle-
rani (1473–1536), šestnáctiletou 
milenku milánského vévody Lodo-
vica Sforzy, který byl po určitou 
dobu Leonardovým zaměstnava-

telem. Dívka drží v náručí zvířátko, které (zvláště v bílé barvě) 
bylo v období renesance považováno za symbol cudnosti a čis-
toty a odkazovalo na nezkaženost portrétované dámy. Hra-
nostaj (spíše se jedná o albinotickou fretku) je také odkazem 
k dívčinu příjmení. „Gallé“, které je zkrácenou formou jména 
Gallerani, což je řecké označení pro hranostaje. 

Obraz byl do nedávna součástí soukromé sbírky uměleckých 
předmětů, kterou shromáždila rodina Czartoryských. V roce 
2016 ji polské ministerstvo kultury vykoupilo s cílem zajistit 
vzácná díla pro další generace Poláků. Kromě da Vinciho Dámy 
s hranostajem sbírka obsahuje i Rembrandta či Renoira.

TIPY NA VÝLET
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Rostislav Švácha s týmem, se kterým pracuje na knize o biskupu Karlovi z Lichtensteinu- 
Castelcorna sjezdil všechny dochované stavby. V pozadí tak vidíte zámek Mírov, dnešní věznici

který úplně mění všechno, co jsme si o biskupo-
vi mysleli, tak to zas asi ne. Čtenáře obou knih ale 
čekají novinky, mnohé poznatky jsme upřesnili 
a zkorigovali a biskupova stavebnická i sběratelská 
činnost se tu poprvé předloží v kompletní podo-
bě. Mě osobně překvapil výklad stavebního vývo-
je zámku v Kroměříži, jak ho v naší knize podávají 
Jiří Kroupa a Jan Štětina. Myslel jsem si, že zámek 
vznikl etapovitě, od doby biskupova nástupu 
do úřadu v roce 1664 až do jeho smrti, ale ukazu-
je se, že zámek vznikl v jednom zátahu, až od polo-
viny osmdesátých let 17. století. To jsem si předtím 
neuvědomoval.

Je nějaká ze staveb biskupa Karla, kterou máte 
nejradši a rád se k ní vracíte?
Kostel ve Staré Vodě, donedávna nepřístupné místo, 
zdevastované působením československé a sovět-
ské armády. To je moje oblíbená stavba, ale každý 
se rád projde také po Květné zahradě v Kroměříži.

Jsou stavby této doby něčím typické?
Jsou typické jednak mimořádně bohatou štuko-
vou výzdobou, ta se všude bohužel nezachova-
la. Příkladem je třeba Rotunda v Květné zahradě 
a výzdoba její kupole, jak se tam plastické bílé 
štuky kombinují s úseky barevné nástěnné mal-
by. To je takové typické. Takový koncept výzdoby 
pochází z oblasti Ticina, což je velké téma kolegy-
ně Jany Zapletalové. Ticinští mistři, kteří pro bis-
kupa pracovali, ale nebyli jenom štukatéři nebo 
malíři, byli to rovněž architekti, protože Luchese 
i Tencalla pocházeli také z Ticina. Tamější uměl-
ci tvořili takové klany, které dovedly výbor-
ně spolupracovat a právě ony vytvářely typický 
raně barokní Gesamtkunstwerk. Typické jsou 
také fasády, například u zámku v Kroměříži nebo 

u hlavní fasády kostela ve Staré Vodě, které půso-
bí jako dekorativní koberec. Ke konci biskupova 
života se styl jeho staveb začíná měnit, do interi-
érů proniká už vrcholně barokní koncept římské-
ho původu. Za příklad může posloužit Sala terrena 
kroměřížského zámku. Na biskupově dvoře se teh-
dy začínají objevovat i noví architekti. Biskup se 
například dostal do kontaktu s Domenicem Mar-
tinellim, který přinášel do střední Evropy nejmo-
dernější římské baroko. Tady vyvstává zajímavá 
otázka, zdali to vyplývalo ze změny biskupova 
vkusu, jako by ke konci života chtěl své umělec-
ké zakázky přizpůsobit tomu, co je aktuální v Itá-
lii, anebo zda prostě žádné jiné umělce k dispozici 
neměl, a tak nabíral i ty moderněji orientované.

Jak bylo složité přivést italské architekty 
na Moravu? 
Luchese a Tencalla byli architekti, kteří pracova-
li pro vídeňské císaře, konkrétně pro Leopolda I., 
a postavili nové velké křídlo vídeňského Hofburgu. 
Možná to byl právě jejich věhlas, co upoutalo bisku-
povu pozornost. On opravdu sáhl po tom nejlepším, 
co ve střední Evropě bylo. Zdali za tím bylo jeho cíle-
vědomé úsilí, anebo ty architekty na Moravu přilá-
kaly biskupovy peníze, to je taky zajímavá otázka 
k dalšímu výzkumu. 

Renovace a výstavba, kterou započal biskup Karel, 
měla obrovské měřítko. Kde na to bral peníze?
Olomoucké biskupství bylo bohaté. Je pravda, že 
země byla zdevastovaná třicetiletou válkou a muse-
la se nějak dát dohromady, ale Karel z Lichten-
steinu-Castelcorna byl vynikající organizátor a asi 
i dobrý ekonom, takže se vlastně zasloužil o hospo-
dářský vzestup Moravy. Dovedl výborně své stav-
by organizovat. Do přestavby všech svých rezidencí 
se přitom pustil v jednom okamžiku! A nebyl to jen 
zámek v Kroměříži, ale i olomoucký palác, Mírov, 
Vyškov, Kelč. To je nebývalá stavební akce, která 
možná nemá obdoby ani dnes, a on to zvládl. 

Jaký by byl biskupův odkaz pro dnešní 
architekturu?
Řekl bych, že se doba tak změnila, že se biskupo-
va doba nedá s tou dnešní nějak srovnávat. Možná 
v tom ale může být nějaký apel. Tehdejší spole-
čenská elita si uvědomovala, že je její povinností 
objednávat špičkovou architekturu, a to ta dnešní 
společenská elita prostě neumí, aspoň tedy ta česká.

Spolupodílel jste se i na knize Paneláky. Jaký to 
byl skok od paneláků k baroku?
Určitě velký. Co jsou paneláky? To je produkt touhy 
po industrializaci architektury, po typizaci a stan-
dardizaci, aby se dalo stavět rychleji a laciněji. To 
jsou postupy, které starší doby prakticky nezna-
ly. Ve starší době nenajdete případ, že by se tře-
ba stokrát nebo tisíckrát zopakoval typ jednoho 
domu. Industrializovaná architektura je prostě pro-
jev snahy řešit nějaké velké společenské problémy, 
ubytovat miliony lidí. To je úplně nový jev – odchod 
obrovského počtu lidí z venkova a jejich příchod 
do měst je prostě jev moderní doby, kterou ty před-
chozí neznaly. Moderní architektura se to nějak 
snažila řešit a jeden ze způsobů řešení byly pane-
lové domy. Přijít to muselo, není to žádné specifi-
kum socialismu. Panelové domy se v určitou dobu 

stavěly na celém světě. Pro socialismus je však 
typické, že se u toho zůstalo velmi dlouho. Západ-
ní země, kde se paneláky stavěly taky, toho zhruba 
v sedmdesátých letech nechaly a začaly hledat zase 
nové způsoby, jak ubytovat obrovské počty lidí.

Česká architektura kvete na venkově
Jak se díváte na současnou českou architekturu?
Velkým handicapem současné české architektu-
ry je právě nedostatek veřejných staveb. Tím mys-
lím stavby pro státní správu, ale třeba i novostavby 
muzeí a galerií. Ta akce, kterou chystá olomoucké 
Muzeum umění, novostavba Středoevropského fóra, 
to by byla vlastně první velká muzejní novostav-
ba od třicátých let 20. století. To znamená, že čeští 
architekti neměli přes osmdesát let zakázku tohoto 
významu. Řekl bych, že právě na to česká architek-
tura doplácí. Tady vlastně není skoro jiný objed-
navatel než developeři - když nemyslím na nějaká 
menší města a vesnice, tam to není tak špatné. Já 
od developerů žádnou velkou architekturu ale neče-
kám. Developer nemyslí na to, aby udělal nějakou 
špičkovou architekturu, on myslí na to, aby svůj 
produkt prodal a dosáhl co největšího zisku, a už to 
podvazuje architektonický výkon. 

Jak na vás působí Šépkův návrh budovy SEFO?
Podle mě je to kvalitní architektura. Nemusí být pro 
každého líbivá, ale architektonická hodnota návr-
hu je nesporná. Čeho já si u něj cením nejvíc, to u něj 
spočívá ve velké míře kontextuálnosti. Šépka přišel 
na to, jak to udělat, aby celá ta velká budova dobře 
zapadla do struktury historického centra Olomou-
ce. Vtip spočívá v jeho práci se zakřivenými dlou-
hými gotickými parcelami. Vyhmátnul to výborně. 
Nemyslím si, že by to byla nekritizovatelná stav-
ba, ale rozhodně je to vynikající architektonický 
výkon, který jinde v české architektuře v tuto chví-
li nevidím. 

Je podle vás těžší se jako mladý architekt prosadit 
v Česku než ve světě?
Ano, je to tady těžší, protože tu nejsou zakázky 
na veřejné budovy. Chybějí zakázky na to, co spo-
lečnost reprezentuje a co tvoří odkaz do budoucna. 
Podle mě je tady i málo architektonických soutěží.  

Co se vám jako první vybaví, když se řekne Karel 
z Lichtensteinu-Castelcorna?
Vybaví se mi kniha o tomto vynikajícím bisku-
povi ze 17. století, kterou připravuji pro výstavu 
Za chrám, město a vlast. Respektive vzniknou dvě 
publikace. Jedna bude o osobnosti samotného bis-
kupa a lidí, kteří se kolem něho točili. Připravuje 
ji docent Jakubec, editor slavného třísvazkového 
díla o olomouckém baroku, který již v práci pokro-
čil daleko. Já mám na starosti knihu o objektech, 
o něž se biskup zasloužil, o jeho stavebnické činnos-
ti, například o zámku v Kroměříži, Květné zahradě 
a dalších biskupových sídlech. Zahrnuje také kos-
tely, které založil, či umělecké sbírky, které pro olo-
mouckou diecézi získal. Tato kniha je koncipována 
hodně složitě a její příprava nepokračuje tak rychle, 
jak jsme si před čtyřmi lety mysleli a plánovali.

V čem byl největší význam biskupa Karla?
Byl největší kulturní osobností Moravy 17. stole-
tí. O tom nemusíme pochybovat. Jediný muž, kte-
rý snad dosáhl téhož významu, byl kníže Karel 
Eusebius z Liechtensteina. Biskup Karel byl jed-
nak opravdu špičkový stavebník; přivedl na Mora-
vu nejlepší architekty, kteří ve střední Evropě 
po polovině sedmnáctého století působili – Filiber-
ta Lucheseho a potom Giovanniho Pietra Tencallu. 
Právě Tencalla vyprojektoval zámek v Kroměří-
ži, po Luchesem dokončil Květnou zahradu, vypro-
jektoval olomoucký biskupský palác a řadu dalších 
počinů. Biskupa však nezajímala jen architektu-
ra, snažil se také o náročnou výzdobu všech sídel. 
Hledal nejlepší malíře a nejlepší sochaře, tam se 
mu to moc nedařilo, protože tady k dosažení žádní 
vynikající sochaři nebyli, ale prostě dělal všechno 
možné, aby vše bylo perfektní a aby se tady vytvo-
řil raně barokní Gesamtkunstwerk. Biskup se sta-
ral také o umělecké vybavení svých sídel. Snažil 
se získat co nejlepší obrazy, jaké byly po polovině 
17. století dosažitelné ve střední Evropě, a tak vlast-
ně nakoupil od bratrů Imstenraedů jejich skvělou 
kolekci a tím ji získal nejprve pro Olomouc, proto-
že jeho kolekce byla původně vystavena zde, a dnes 
pro Kroměříž. Dnes to je druhá nejvýznamněj-
ší sbírka staršího evropského malířství v České 
republice po Národní galerii.

Zjistili jste během bádání, co biskupa k těmto kro-
kům motivovalo?
Biskup měl knížecí titul a věděl, že to jej zavazu-
je. Jeho stavebnická činnost i jeho sběratelství 
do určité míry odpovídaly dobovým společenským 
konvencím. Určitě pro něj byl důležitý příklad salc-
burských arcibiskupů, protože delší dobu žil v Salc-
burku, byl příslušník tamní kapituly a hodně se 
tam inspiroval. Zajímavá je otázka jeho osobní-
ho nebo osobnostního vkladu - zda obrazy sbíral 
z opravdové lásky k malířství - a ta ještě zůstává 
otevřená. 

Skvělý organizátor
Narazil jste během výzkumu na nějakou úplnou 
novinku?
Měli jsme k dispozici vynikající archivní výzkum. 
Pracovali na něm čtyři archiváři, naši kolego-
vé z olomoucké univerzity. Pomohli nám mnohé 
věci upřesnit, ale že by přišel nějaký zásadní objev, 

ROSTISLAV ŠVÁCHAROZHOVOR

Prof. PhDr. Rostislav 
Švácha, CSc.
Narodil se roku 1952 v Praze. 
Po studiu na Filozofické fakul-
tě Univerzity Palackého v Olo-
mouci nastoupil v roce 1977 jako 
redaktor do nakladatelství Ode-
on. Od roku 1985 až dosud půso-
bí jako vědecký pracovník Ústavu 
dějin umění Akademie věd. Před-
nášel dějiny poválečné archi-
tektury na Akademii výtvarných 
umění v Praze a dějiny barok-
ní a novodobé architektury 
na Katedře dějin umění Univer-
zity Palackého v Olomouci, kte-
rou také v letech 2014–2017 vedl. 
Svůj profesní život věnuje stu-
diu architektury 17. až 21. stole-
tí. Mezi publikace, na nichž se 
v posledních letech význam-
ně podílel, patří například Dějiny 
umění v českých zemích 800–
2000 (2018), Paneláci 2: Historie 
sídlišť v českých zemích 1945–
1989 (2017), StArt: Sport jako sym-
bol ve výtvarném umění (2016), 
Naprej!: Česká sportovní archi-
tektura 1567–2012 (2012), Sial 
(2010), Lomené, hranaté a oblou-
kové tvary: Česká kubistická 
architektura 1911-1913 (2010). Ros-
tislav Švácha je také členem spol-
ku Za krásnou Olomouc a Klubu 
Za starou Prahu, v nichž svou 
odbornou autoritu využívá k pro-
sazování ochrany významných 
staveb dvacátého století.

Obálka výstavního katalogu Sial, 2010

Poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího v dnes už zničené vesnici 
Stará Voda na Libavsku patří k oblíbeným stavbám Rostislava Šváchy

Šépkův návrh budovy SEFA je podle 
Rostislava Šváchy ukázkou kvalitní české 
moderní architektury

i
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Výstava Hodiny slunce a měsíce, kterou připravila 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, před-
stavuje současně dva fotografické cykly. Sluneční 
hodiny Eugena Brikciuse ze sbírek Muzea umění 
Olomouc a Měsíční hodiny, které podle Brikciuso-
vých telefonických instrukcí vytvořil o jednadvacet 
let později Jiří Hlína. Vznikly na noční zasněžené 
pláni poblíž zamrzlého rybníka a jsou jakýmsi nega-
tivem slavnějších Slunečních hodin. 

Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc 
patří mezi významné veřejné fondy v České repub-

lice. Od roku 1998 se v ní rozvíjí specifická sběratelská 
linie zaměřená na shromažďování fotografií, konceptů, 
veřejných uměleckých akcí a happeningů. 

„Před dvaceti lety se podařilo pro sbírku získat 
jedno ze stěžejních děl v této oblasti, právě zmíněné 
Sluneční hodiny od Eugena Brikciuse. Dílo zahrnuje 
šest černobílých fotografií, které autor vytvořil 
společně s přáteli Helenou Wilsonovou a režisérem 
Rudolfem Němcem v roce 1970 nedaleko Roztok 
u Prahy. Inspirací mu byl jeho pobyt v cele předběž-
ného zadržení v červnu roku 1967 v Konviktské ulici 

SLUNEČNÍ I MĚSÍČNÍ HODINY EUGENA BRIKCIUSE UVIDÍTE VE ZLÍNĚ
v Praze, kde byl kvůli jiné umělecké akci. Cela 
byla totiž situována ve sníženém přízemí s vysoko 
položeným oknem, kam proudily sluneční paprsky 
a jejich stín se pohyboval po zdi protilehlé stěny. 
A právě zde se zrodil koncept pro landartové akcia 
jako Sluneční hodiny,“ vysvětluje kurátorka sbírky 
fotografie Štěpánka Bieleszová.

Obě díla, tedy Sluneční i Měsíční hodiny budou 
ve Zlíně k vidění do 25. srpna tohoto roku.

ROZHOVOR

Nejde jen o zájem studentů. Řekl bych, že i mezi 
širší veřejností je teď zájem o architekturu velký. 
Můžete to sledovat na obrovském počtu publika-
cí o architektuře, které dnes vycházejí. Bohužel to 
nezasáhlo naší politickou elitu, ta se o architekturu 
nezajímá a podle toho to vypadá.

Jste taky členem spolku Za krásnou Olomouc 
a Klubu Za starou Prahu. Jak je těžké  ochránit 
památky a zároveň nezastavit rozvoj moderní 
architektury?
To je gigantický problém, na který se nedá odpově-
dět v několika minutách. V první řadě chci zdůraz-
nit, že ty dva spolky nejsou staromilské, nestaví se 
proti nové architektuře. V historických centrech lze 
stavět kvalitní moderní architekturu, ale ona oprav-
du musí být kvalitní čili taková, jaká historická cen-
tra nepoškozuje, nýbrž obohacuje. Třeba o Šépkově 
návrhu SEFO jsem hluboce přesvědčen, že historic-
ké centrum Olomouce nepoškodí, nýbrž pozvedne. 
Setkáváme se ale bohužel s případy, kdy do center 
nebo do jejich blízkosti proniká architektura špatná, 
velmi problematická. Olomouckým příkladem toho 
je připravovaný projekt Šantovky Tower. V ochran-
ném pásmu olomoucké památkové rezervace se 
má postavit mrakodrap, to už na první poslech zní 
jako nesmysl, a přece existují velmi silné tlaky, kte-
ré bohužel k uskutečnění toho mrakodrapu směřu-
jí. Mrakodrap prostě poškodí olomoucké historické 
panorama. Bude to neodstranitelná chyba, které 
budeme litovat stovky dalších let.

Pozoruhodná sbírka MUO
Muzeum umění má také svou sbírku architektury. 
Jak se na ni jako přední odborník díváte?
Jde o produkt vědeckých aktivit profesora Zatlou-
kala a je to velmi pozoruhodná sbírka. Dá se srov-
návat jenom se sbírkou Národního technického 
muzea v Praze, snad i se sbírkou Národní galerie 
a pak s Muzeem města Brna. Doufám, že Muzeum 
umění bude tu sbírku víc využívat ve své výstav-
ní činnosti, protože výstav architektury zas tak 
moc nebylo.

Profesor Zatloukal líčil, jak složitě vznikala, 
mnohdy po nejrůznějších kotelnách. Bylo obvyklé, 
že architektura byla takto přehlížena?
V sedmdesátých a osmdesátých letech ano. Lidi ze 
současné architektury neznali prakticky nic jiné-
ho než paneláky a od paneláků nemůžete čekat, že 
budou probouzet nějaký hlubší zájem o architek-
turu. Architektura, včetně dějin architektury nebo 
historiografie architektury, byly tehdy oprav-
du popelkou, ale ta situace se naštěstí markantně 
změnila.

Jaký je váš osobní vztah k Muzeu umění?
S Muzeem umění jsem spolupracoval jen na výsta-
vě Sial asi před 10 lety a teď na knize o biskupovi 
Karlovi z Lichtensteinu-Castelcorna. To ale nezna-
mená, že nemám k Muzeu umění nějaký důvěrnější 
vztah. Sleduji jeho aktivity od raných devadesá-
tých let. V roce 1991 jsem zrovna začal učit na olo-
moucké univerzitě, takže jsem měl možnost vidět 
muzeum růst. Navíc v něm pracuje mnoho mých 
žáků, v tom se asi nejvíc projevuje můj poměr 
k muzeu. •

Co si myslíte, že by pomohlo? Lepší přístup komo-
ry architektů, či celkově státu?
Komora architektů se teď snaží, aby soutěží bylo co 
nejvíc. Řekl bych však, že na tom nedostatku sou-
těží nese vinu, protože si v devadesátých letech 
vymyslela tak složitá a přísná pravidla, že se potom 
různé instituce nebo různí klienti báli soutěže 
vypisovat. Nakonec to byla ta její přehnaně přísná 
pravidla, která zabránila soutěži na SEFO. Profesor 
Zatloukal tehdy už sestavil porotu – já byl jejím čle-
nem, takže jsem to sledoval skoro v přímém přeno-
su. Komora se teď snaží poměry napravit, jenže to 
nestačí. Musí být také nějaká touha nebo potřeba 

veřejné budovy stavět a tu u centrálních institucí 
a špičkových politiků nevidíte. Abyste dnes uviděl 
pěkné nové veřejné stavby, musíte jet do menších 
měst nebo do vesnic.

Historik, nikoli teoretik
Jak jste dostal k architektuře?
Už od dětství jsem se rád na architekturu díval, 
ale architektem jsem se stát nikdy nechtěl. Bavilo 
mě si stavby prohlížet. Historikům nebo kritikům 
architektury se někdy předhazuje, že to jsou neú-
spěšní architekti, ale mě z toho nikdo obviňovat 
nemůže. Opravdu jsem tyhle ambice nikdy neměl. 

Vy jste historik architektury, ale někdy vás oslo-
vují jako teoretika architektury...
To úplně nesnáším.

V čem je vlastně ten rozdíl?
Teorie architektury, to je taková vysoce elitní disci-
plína blízká filozofii a dělá se jen na málo místech 
na světě. U nás tradice teorie architektury exis-
tovala, hlavně v první polovině 20. století, ale pak 
z různých důvodů upadla a zatím jsme se nezmoh-
li na to, aby se tady teorie architektury začala zno-
vu pěstovat. 

Jaký je v dnešní době zájem mezi studenty histo-
rie umění o architekturu?

 i

ZÁPŮJČKY

Malíř, grafik a ilustrátor Otakar Kubín (1883 –
1969), ve světě známý pod francouzským jmé-
nem Coubine, se narodil jako předposlední 
ze sedmi dětí boskovického knihkupce Jana 
Kubína. Po absolvování odborné sochař-
sko-kamenické školy v Hořicích a přípravky 
v Myslbekově ateliéru přešel na malířskou 
speciálku k profesoru Brožíkovi, kde pra-
coval pod vedením Hynaise a Schwaige-
ra. Větší význam pro své práce přikládal ale 
vedení Franze Thieleho. „Zásadní pro něj 

byl i osobní příklad spolužá-
ků Emila Filly či Václava Špá-
ly. Společně se seznamovali 
s díly Paula Cézanna, Pau-
la Gauguina a Vincenta van 
Gogha,“ prozrazuje kurátor 
Muzea umění Ivo Binder.

Právě syntézou malby Gau-
guinovy a van Goghovy se snažil ve svých 
raných pracích překonat vliv impresionismu. 
Toto období bude v Boskovicích prezento-
vat olomoucký obraz Pískaři. „Toto dílo bez-
pochyby velmi dobře reprezentuje autorovu 
ranou tvorbu, z níž se toho kvůli mnoha jeho 
životním zvratům dochovalo jen velmi málo,“ 
zdůrazňuje Binder.

Klíčovou byla pro Kubína Výstava osmi, 
která v roce 1907 prezentovala díla spolužá-
ků z akademie. Mladí umělci tehdy naváza-
li kontakty s hnutím německé skupiny Die 
Brücke. Když pak Kubín přesídlil roku 1912 
do Paříže, právě tyato známost mu pomoh-
la překonat počáteční ekonomické problémy. 
Úspěšně se rozvíjející vazby však zmařila 
válka. S ní zmizela i podstatná část Kubíno-
va díla z počátku druhého desetiletí minulé-
ho století.

Válečné peripetie přinesly v Kubínově 
životě turbulentní změny, byl internován, 
zemřel mu prvorozený syn a krátce nato 
zemřela i jeho manželka. Po těchto otřesech 
se přiklonil k novoklasickému pojetí malby. 

Své práce z té doby představil již jako Othon 
Coubine na své první poválečné výstavě 
v Paříži. Od tohoto roku spojuje Kubín čím 
dál těsněji svůj život s Provencí, nejdříve 
s městečkem Apt, později s osadou Simiane. 
Právě obraz nesoucí její název připomene 
v Boskovicích Kubínův druhý domov.

Ve svých pracích nezapomínal ani na rod-
nou Moravu, což připomene dílo Kytice 
z roku 1930. Padesátá léta pak zastoupí obra-
zy Moravská krajina či Boskovice. 

„Problematickým epilogem Kubínova živo-
ta byl jeho poválečný návrat do vlasti v roce 
1952, kterým chtěl stalinistický režim zís-
kat a zneužít světově uznávaného uměl-
ce pro svou kulturní politiku. Pro Kubína 
to byla léta plná napětí. Zpočátku způso-
bená prozřením a rozčarováním ze situace, 
později zraněními z intrik, závisti a nekole-
giality. Střídal pobyt v Praze s letními poby-
ty v rodných Boskovicích. S úlevou se však 
nakonec vrátil roku 1964 zpět do Simiane, 
aby složil hlavu v kraji, který miloval a kte-
rý svou tvorbou proslavil,“ dodává Binder. •

Otakar Kubín – Coubine 
se vrátí do rodných 
Boskovic
Výstavu jednomu ze svých nejslavnějších rodáků právě chystají Bos-
kovice a chybět na ní nebudou ani díla ze sbírek Muzea umění Olo-
mouc. Do Muzea regionu Boskovicka poputuje pětice z jedenácti 
Kubínových děl, která naše muzeum vlastní. Návštěvníci si je budou 
moci prohlédnout od 19. září až do 24. listopadu 2019.

Otakar Kubín, Pískaři, 1906

Otakar Kubín, Kytice, kolem roku 1930

Rostislav Švácha aktivně bojuje za kvalitní architekturu v historických centrech Prahy i Olomouce
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Dvanáct set čtyřicet jedna návštěvníků zavítalo během muzejní noci do Muzea umění Olomouc, prohlédli si výstavy, stálé expozice i sklářskou 
intervenci. Pro zvídavější pak byla v Muzeu moderního umění připravena výtvarná dílna a v Arcidiecézním muzeu multimediální průvodce. Toho si návštěvníci mohli zapůjčit i s tablety a přímo u vybraných děl v Obrazárně 

olomouckých biskupů a arcibiskupů a jižním křídle Arcidiecézního muzea 
zjistit nejrůznější zajímavosti, ať už přímo o díle, či jeho autorovi.

Jaro se v Muzeu umění  
neslo ve znamení Václava 
Ciglera a boje za muzeum

Ačkoliv se hned z jara začalo stupňovat napětí mezi 
Muzeem umění a ministrem kultury Antonínem Staňkem, 
která vyvrcholila 20. května velkým koncertem na pod-
poru petice za odvolání ministra, muzeum nadále pra-
covalo na svých výstavách a edukačních programech. 
Návštěvníci všech jeho částí se tak mohou seznámit 
s díly legendy české výtvarné scény Václava Ciglera, 
prohlédnout si umělecké knihy nebo návrhy a realizace 
architekta Petra Braunera. Muzeum také oslavilo svátek 
muzeí Olomouckou muzejní noc. Především ale zaháji-
lo svou letošní stěžejní výstavu Za chrám, město a vlast, 
která zastřešuje čtyřletý výzkum, mapující životní osudy 
a dílo biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Otevřené muzeum si dalo za cíl vysvětlit lidem, v čem tkví 

spor s ministrem kultury Antonínem Staňkem. Zaměstnan-

ce muzea pak přišli podpořit bývalý ředitel Pavel Zatloukal, 

profesoři Rostislav Švácha, Josef Jařab či Ingeborg Fialová.

Společně s výstavou Za chrám, město a vlast obohatily kromě-řížský zámek a tamější Květnou zahradu další intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky, tentokrát pod názvem Zvnějšnění.

Na Ciglerovu výstavu Kresby v Muzeu moderního umění hned v dubnu navázala intervence do stálé expozice Arcidiecézního muzea v Olomou-ci Václav Cigler a Michal Motyčka | Světlem. Tentokrát se návštěvní-ci muzea mohou seznámit s moderními sklářskými díly Václava Ciglera v prostoru starobylého Zdíkova paláce a Rajského dvora.

Těsně před prázdninami otevřelo Muzeum moderního umění hned 

dvě výstavy. První představuje průřez celoživotním dílem architek-

ta Petra Braunera. Druhá Sousedé v knize zase poukazuje na podo-

by české a německé umělecké knihy v první polovině 20. století.

FOTOGALERIE

Červen patřil olomouckému biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna 

a výstavě mapující jeho dílo a život. Ta je rozdělena na dvě části – první před-

stavuje osobnost biskupa Karla naleznete v Olomouci. Druhá – kroměřížská 

část se věnuje dílu tohoto otce moravského baroka.
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K historii domu v Denisově ulici, v němž se 
nachází – ať už ve funkčním stavu, či nikoli 

– Muzeum umění, Divadlo hudby, kino Cent-
ral, kavárna či bar, bylo v posledních letech 
napsáno mnohé. V roce 2016 jsme v galerii 
této budovy mohli zhlédnout výstavu vel-
komyslně nazvanou Palác Muzea umění 
v Olomouci, k níž vyšel i stejnojmenný kata-
log. Vzhledem k tomu, že se snad již skuteč-
ně blíží okamžik, kdy začne rekonstrukce 
bývalého kina Central a částečně i Divadla 
hudby a kavárny, zaměřme svou pozornost 
na chvíli právě tímto směrem. 

Meziválečná léta – rozvoj
Sladovník a jednatel olomoucké společnosti 
Erste olmützer Spirituosen und Eissigfabriken 
Alois Fleischmann Gesellschaft Moritz Donath 
(1862–1932) z domu v Deniso-
vě ulici č. 47 vybudoval nejen 
reprezentativní sídlo své 
rodiny a firmy. Dvacátá léta 
určoval duch mladé, svobod-
né a demokratické republiky, 
k němuž po útrapách 1. svě-
tové války neodmyslitelně 
patřila i touha se bavit a užívat života. Donath 
tyto trendy intenzivně vnímal a ze svého domu, 
umístěného na strategickém místě v samotném 
centru města, postupně vytvořil i centrum 
moderní zábavy. V přízemí v roce 1925 vzniklo 
(podle plánů olomouckého stavitele Emila 
Kugela) nejprve varieté (dnešní Divadlo hudby) 
nazvané podle proslulého pařížského podniku 
Tabarin. Podnik s deseti lóžemi a dalšími deseti 
stoly, místem pro orchestr a přilehlým barem 
otevíral v deset hodin večer a nabízel zejména 
taneční a varietní zábavu až do brzkých ran-
ních hodin. V novostavbě na místě někdejšího 
vnitřního dvora fungoval od roku 1926 Radio 
bar, v němž bylo možné konzumovat mimo jiné 
domácí likéry vyráběné za studena v jednom 
ze zadních traktů domu. Radio bar měl už teh-
dy oddělené prostory pro kuřáky a právě tyto 
kuřárny jej propojovaly s vestibulem rovněž 

vězněn v Brně a následně až do roku 1943 inter-
nován v koncentračním táboře v Dachau. Odtud 
se vrátil a opět se zapojil do odboje. Znovu byl 
zatčen v prvních dnech slovenského povstání 
v Banské Bystrici, odkud byl odvezen do Malé 
pevnosti v Terezíně, kde zemřel v posledních 
dnech druhé světové války. Jeho jméno dnes 
v Olomouci připomíná ulice (dříve Hanác-
ká), v níž je v chodníku na jeho paměť uložen 
i kámen zmizelých (tzv. stolperstein) a v dosti 
nevkusné, zpotvořené a zkomercionalizované 
podobě i název jednoho nákupního centra.

Palác v Denisově ulici (od roku 1939 pře-
jmenované na Hans Knirsch Strasse podle 
někdejšího poslance Národního shromáždění 
za německé národní socialisty) se ve válečných 

tehdy nově vzniklého kina Central, umístě-
ného o další podlaží níže. Donathův palác 
tak po celá dvacátá a třicátá léta 20. století 
fungoval jako dům zábavy. Návštěvník mohl 
navštívit kino (od roku 1930 dokonce první 
zvukové na Moravě!), občerstvit se domácí-
mi nápoji v baru, případně tančit až do rána 
v Tabarinu. 

O detailním fungování varieté toho mnoho 
nevíme. Známe reklamy, které jej vykreslují 
jako podnik s programem prvotřídním a velko-
městským, avšak v podstatě jedinou konkrét-
ní zmínkou o jeho dramaturgii je informace 
o divadelní inscenaci spíše průměrného textu 
Bar Chic (v orig. Die Wunderbar) vídeňských 
autorů Gézy Herczega a Karla Farkase. Tu zde 
v roce 1930 režíroval významný představitel 
české divadelní avantgardy Emil František 

Burian jako první premié-
ru svého krátkého angaž-
má v olomoucké činohře 
v sezoně 1930/1931. Děj 
kusu nebyl nijak složitý, 
v podstatě všemožně ilu-
stroval život v pulsujícím 
nočním podniku. Inova-

tivní a v olomouckém divadelním kontextu 
dokonce převratné však bylo, že E. F. Burian 
svou inscenaci neumístil na jeviště měšťan-
ského divadla, nýbrž do skutečného nočního 
podniku.

Protektorát – stagnace
Osudným se pro náš dům plný – pro leckoho 
pokleslé – zábavy stalo jaro 1939, kdy zanikla 
Československá republika a vznikl Protekto-
rát Böhmen und Mähren. Ještě na sklonku 
roku 1938 byl však tzv. obchodvedoucím kina 
Central jmenován redaktor olomoucké redak-
ce Hlasu lidu, tajemník místní organizace 
sociálně-demokratické strany Josef Šanta. 
Licenci pro provozování kina uděloval Zem-
ský úřad v Brně městu Olomouc vždy na tři 
roky. Josef Šanta a jeho zástupce Jaroslav 
Trapl měli licenci pro Dělnickou akademii, již 

letech stal jakousi výhradní no-go zónou, ale-
spoň pro české obyvatelstvo. Kino Central, 
přejmenované na Lichtspiel Zentral, stejně 
jako Varieté Tabarin a Radio Bar, navštěvovali 
téměř výhradně vojáci wermachtu, důstojní-
ci, příslušníci SS a gestapa. Z téže doby také 
pocházejí domněnky, že dům fungoval i jako 
nevěstinec. V roce 1943 v kině proběhla dílčí 
rekonstrukce zaměřená na zlepšení technic-
kých a akustických podmínek a zvětšení kapa-
city balkonu, pod níž jsou podepsáni pražští 
architekti z barrandovských ateliérů – Karel 
Škvor a Jan Zázvorka mladší. Kinu vtiskli právě 
tu tvář, již si mnozí v mírně pozměněné podobě 
pamatují dodnes. Určuje ji elegantní křivka 
balkonu a dynamicky frázovaná akustická vlna 
na stropě s ukrytým nepřímým osvětlením.

Poválečná léta – devalvace
Po válce se přihlásil s nárokem na kino někdej-
ší Šantův společník Jaroslav Trapl, s prokaza-
telnou pohledávkou ve výši půl milionu korun. 
Krajský výbor komunistické 
strany jej však obvinil z kolabora-
ce a prozatímní správou kina byl 
až do znárodnění pověřen Svaz 
přátel Sovětského svazu, který 
dal biografu ihned nový název – 
Moskva. Varieté už ke konci války 
nefungovalo a po osvobození jej 
ještě od sezony 1946/47 na krát-
ko otevřel nový provozovatel 
Jaromír Ondráček pod názvem 
Radio Varieté a Radio Bar. Nosi-
telem hostinské koncese se 
v roce 1946 stal z Buchenwaldu 
se navrátivší syn původních 
majitelů domu – Bedřich Donath. 
Dočasný národní správce kdysi 
vlastního rodinného majetku 
však záhy Československo opus-
til a odešel do mandátní Palestiny, 
pozdějšího nově vzniklého státu 
Izrael. V roce 1949 převzal varieté 
i bar komunální podnik Hotely 
a restaurace a s koncem sezony 
1949/50 ho definitivně uzavřel. 
Od té doby byly oba prostory 
devalvovány necitlivým využívá-
ním a vkládáním příček a technic-
ky i dispozičně chátraly. 

zastupovali, od města pronajatou až do roku 
1942. Hned počátkem roku 1940 dům zabavil 
oberlandrat (úřad německé okupační sprá-
vy) a proběhla tzv. arizace majetku, neboť 
Donathovým byl přiřčen tzv. židovský původ. 
Správcem majetku byl určen prověřený Hans 
Zouhar a vedoucím kina a vlastníkem licence 
Alfred Kubisch – činovník olomoucké NSDAP, 
bývalý cvičitel Turnvereinu a vzdělavatel SS. 
Šanta s Traplem, odvolávajíce se na platnou 
licenci a nájemní smlouvu, však kino odmítli 
opustit, byli zatčeni a Šanta v květnu 1940 

Neblahý vývoj zásadně 
přerušil významný olomoucký 
organizátor kultury Rudolf 
Pogoda, který v uvolněných 
politických poměrech prosadil 
v roce 1966 využití bývalého 
varieté i baru k vybudování 
olomoucké pobočky Divadla 
hudby a poezie. Vzniklo kul-
turní zařízení, které zásadním 
způsobem formovalo kul-
turní prostředí Olomouce až 
do pádu komunistického reži-
mu v Československu. 

Muzeum umění  
– rehabilitace

Od počátku devadesátých let budovu vlastní 
Muzeum umění Olomouc, které k ní od počát-
ku přistupuje s úsilím až po okraj ji smysluplně 
naplnit uměním. Takto je třeba chápat i pře-
vzetí Divadla hudby v roce 2014, které program 
muzea obohatilo o žánry živého umění. I díky 
této fúzi je po desetiletích možné začít odstra-
ňovat nánosy všemožných příček a přepážek, 
které přerušily a mnohde úplně zrušily přiro-
zené komunikační trasy uvnitř domu. Křivdy 
a bolesti, které dům zažil ve dvacátém století, 
už většinou napravit nedokážeme. Ale pouče-
ni dávnou ideou domu jako místa zábavy se 
můžeme pokusit vytvořit v něm novou kulturní 
a uměleckou platformu, která bude předsta-
vovat šíři bohatství uměleckého sdělení, vzdě-
lávat, někdy oslňovat a někdy i zahanbovat. 
Ostatně, příběh domu v Denisově ulici č. 47 je 
do značné míry typickým příběhem středoev-
ropským a nikoli náhodou je právě téma střed-
ní Evropy důležitou součástí identity Muzea 
umění Olomouc. • Alexandr Jeništa 

Od domu zábavy 
k centru kultury

CENTRAL

Něco tu je, co nemá rádo zeď, 
posílá pod ní vlny zmrzlé hlíny
a vydroluje vrchní balvany
a vrtá díry, že dva prolezli by.
Robert Frost

Kuřárna kina Central a Radio Baru, 20. léta 20. století

Reklamní štítek varieté Tabarin, 20. léta 20. století

Kašna Tritónů, v pozadí varieté Tabarin, Radio Bar a kino 
Central, 40. léta 20. století

Kino Central po ukončení provozu, 2005

Vizualizace návrhu rekonstrukce kina Central pro Středoevropské  
forum, M. Sborwitz, 2008

Pohled na nároží kina Central s dobovou reklamou, 20. léta 20. století

Hlediště kina Central, 20. léta 20. století
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Návštěva v galerii je většinou největší past-
vou pro oči, ale umělecké dílo lze vnímat i dal-
šími smysly, například čichem. Právě takový 
zážitek zprostředkují lektoři edukačního 
oddělení návštěvníkům výstavy Za chrám, 
město a vlast. Mezi vystavenými exponáty 
a obrazy najdou ve všech čtyřech místnos-
tech Galerie Arcidiecézního muzea Olomouc 
malé pyramidy naplněné vůní a také drobnou 
kapličku, kde je pohltí barva. Druhá, již mno-
hem větší kaple, na ně bude čekat v prostoru 
Salónku prvního patra muzea. 

Malé čtyřstěny jsou na výstavě umístěny vedle 
exponátů proto, aby návštěvníky nalákaly vůní, 
která odpovídá námětu obrazu. Po přičichnutí 
získají další podnět k tomu, jak vnímat umělecký 
artefakt. 

„Vůně jsou totiž nedílnou součástí našeho 
prožitku, mohou ovlivňovat naši náladu, tvoři-
vost, zvyšují pozornost a dokonce ovlivňují naši 
schopnost se učit. To díky vůním si pamatujeme 
důležité okamžiky našeho života. Esence, aroma, 
vůně i zápach zaznamenává část mozku zvaná 
hipokampus, která je uložená ve středu spánko-
vého laloku a je zodpovědná za ovládání lidských 
emocí a zpracovávání paměťových procesů 
i jejich ukládání do dlouhodobé paměti,“ vysvět-
luje lektorka Hana Lamatová.

Animované filmy, mezinárodní setkávání i práci 
s tablety prezentovali lektoři edukačního oddělení 
Muzea umění během posledních týdnů na konfe-
rencích v Plzni i ve Zlíně. Odbornou veřejnost tak 
seznámili s nejnovějšími vzdělávacími projekty, na 
kterých muzeum pracuje, a především se svými 
dosavadními výsledky. 

59. zlín film festival
Nejprve naši lektoři zavítali do Zlína na Meziná-
rodní festival filmů pro děti a mládež, kde v panelu 
konference o filmové a audiovizuální výchově 
Kino za školou 2019 představila Terezie Čermá-
ková s Lenkou Trantírkovou práci lektorů Muzea 
umění s audiovizuální technikou. Jejich příspěvek 
Poznávat – tvořit – vzdělávat filmem poukázal na 
rozmanité možnosti mezioborového propojení 
audiovizuální tvorby s interpretací výtvarného 
umění v muzejní edukaci. Zlínské publikum mělo 

Barva po vzoru Marka Rothka
Pro návštěvníky jsou připraveny také dvě kap-
le. I ty se zaměřují na jejich smysly. Tentokrát 
však ne na čich, ale zrak. V tichém prostoru se 
budou intenzivně potýkat s barvou. „Německý 
filozof a teolog Romano Guardini tvrdil, že lidé 
ztratili schopnost vcítit se do uměleckého díla 
již v polovině 20. století. Ve stejné době americ-
ký abstraktní malíř Mark Rothko, proslulý svými 
naléhavě barevnými obrazy, po divácích vyža-
doval, aby se na jeho díla dívali z blízkosti asi 
45 cm a nechali tak na sebe barvu silně působit. 
Donutil je svým dílem vcítit se do obrazu.

Stejný moment chceme zprostředkovat 
i našim návštěvníkům. Na výstavě plné vizuál-
ních podnětů budou mít díky kapličce i kapli 

možnost vidět výstupy filmové přehlídky Vary(ace), 
příměstského tábora Muzeo – video – art! i mezinárod-
ního projektu Art & Contemporary Me.

Dvakrát do Plzně
Projekt ArtCoMe se objevil i v programu konference 
Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci III., 
v tomto roce zaměřené na neobyčejné možnosti 
neformálního vzdělávání. Do Západočeského muzea 
v Plzni vyrazily začátkem června koordinátorky pro-
jektu Jana Macháčková a Terezie Čermáková.

„Kolegům jsme představily naši zkušenost s mezi-
národní spoluprací v rámci programu, který propojuje 
studenty a pedagogy středních škol z Česka, Polska, 
Slovenska a Maďarska,“ uvedla Čermáková. 

Další příspěvky v podobě posterů putovaly také do 
Plzně na Katedru výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU 
v rámci odborné mezinárodní konference České sekce 
INSEA. Plakáty byly prezentovány na výstavě DIDART, 

v patře možnost se na chvilku zastavit, usebrat 
a proniknout do světa uměleckého díla. Pohltí 
je barevný prostor a klid, aby mohli otevřít svou 
mysl novým prožitkům,“ láká Hana Lamatová.

Purpurová kaplička 
Purpurová je velmi cennou barvou, a proto byla 
vždy odznakem panovnické moci jako symbol 
hrdosti, vznešenosti a majestátu. Návštěvníci 
výstavy se s ní setkají v kapličce přímo v Galerii 
Arcidiecézního muzea. Už proces jejího získá-
vání byl nákladný a složitý. Vyráběla se totiž ze 
žláz mořského plže a pro pouhý jeden gram bar-
viva bylo zapotřebí 10 000 malých tvorů. Ovšem 
takovým množství byla obarvena látka zhruba 
o velikosti kapesníku.

Její mimořádný význam byl podtržen i další 
vynikající vlastností, kterou je světlostálost. 

„Odívají se do ní osoby při tradičních církev-
ních anebo oficiálních státních událostech. 
Králové bývali korunováni v purpurovém pláš-
ti i nejvyšší soudcové měli purpurové taláry. 
V církevní hierarchii na sebe purpurový šat 
berou biskupové a preláti a rovněž kardiná-
lové měli svůj kardinálský purpur,“ vysvětluje 
Hana Lamatová.

Modrý salónek
Nákladná a složitá na výrobu je i modrá barva, 
se kterou se návštěvník setká v kapli umístěné 
v Salónku prvního patra muzea. V minulosti 
se vyráběla z nesmírně drahého pigmentu – 
ultramarínu. Ten se získával z tmavomodrého 
a netransparentního polodrahokamu lapis lazu-
li, který pocházel z orientu. Barva symbolizo-
vala moc a bohatství a byla spojená především 
s božskou sférou, na rozdíl od světské purpu-
rové. „Modrou barvu naleznete v křesťanském 
umění především na šatech Panny Marie, právě 
modrý plášť symbolizuje její postavení coby 
královny nebes,“ objasňuje význam barev Hana 
Lamatová.

„Modrá barva je nejoblíbenější barvou necelé 
poloviny světové populace a z psychologického 
hlediska jí dávají přednost citliví a introvertní 
jedinci, kteří uznávají tradiční hodnoty, touží 
po klidu a bezpečí. Je to ideální barva k rozjímá-
ní a toulání se v dálkách myšlenek,“ dodává. • 
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Ilustrace: Eliška Chytková

Najděte Karla!

Nejen oči, ale i nos upoutá výstava  
o Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna

Lektoři reprezentovali muzeum na konferencích v Plzni i Zlíně
edukační přístupy současné výtvarné výchovy, 
jejímž cílem bylo představit aktuální směřování 
výtvarné výchovy prostřednictvím posterové pre-
zentace zúčastněných pracovišť. 

„S kolegou Markem Šobáněm jsme připravili pla-
káty: Aktivní a kontextuální zóny: místa pro dialog 
s návštěvníkem a Tablet jako nástroj kreativity 
v muzejní edukaci,“ zmínila Lenka Trantírková.

 „Jsem biskup Karel.  
Pocházím ze šlechtického rodu Lichtensteinů-Castelcornů.

Byl jsem zvolen olomouckým biskupem v těžkých dobách před více než 350 lety.  
Tehdy byla celá Morava zpustošená třicetiletou válkou.

Rozhodl jsem se, že jí navrátím ztracený lesk a slávu. Pozval jsem si ty nejlepší umělce 
a architekty. Opravoval jsem svá města, stavěl kostely, zámky a zahrady, nakupoval vzácné 
obrazy a knihy. Už tehdy jsem snil o vybudování pohádkové umělecké sbírky, kterou by dál 

a dál rozšiřovali také moji následníci. Myslím, že se jim to podařilo, shromáždili opravdu velkou 
sbírku. Úplně jsem se v té záplavě uměleckých děl z Arcidiecézního muzea ztratil. Najdete mě?“

 Kolik postav biskupa Karla najdete mezi uměleckými díly?
Prvních pět úspěšných luštitelů odměníme knihou  

Tajemství Libosadu od Petra Hudce.  
Správné odpovědi pište na:  

trantirkova@muo.cz
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