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Vážení čtenáři,

tahle doba je dost turbulentní. Organizátoři akcí musejí improvizovat, přesouvat nebo 
rušit připravené programy. Bohužel se to týká i činnosti Muzea umění. Je tedy možné, 
že v době, kdy budete číst pozvánky v časopise Muzeion, jsme museli některé workshopy, 
představení, přednášky a další akce zrušit. Nezbývá tedy, než abyste pro jistotu sledovali 
naše stránky www.muo.cz nebo náš facebook, kde jsou vždy aktuální informace. 

V tomto čísle však píšeme i o dalších novinkách: stálé expozice jsou od 1. října přístupné 
zdarma, chystáme se na stavbu SEFO podle návrhu architekta Jana Šépky a  v prosinci se 
do Arcidiecézního muzea přestěhuje zřejmě necennější obraz na českém území, Tiziánův 
Apollo a Marsyas včetně dalších vzácných děl od van Dycka či von Aachena.

Tomáš Kasal   PR manažer Muzea umění Olomouc
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Sedm dekád Olomouce, jejího výtvar-
ného umění, architektury i urbanismu 
představí od 22. října návštěvníkům 
Muzeum umění. Nová výstava a kniha 
Pavla Zatloukala nabídne návštěvní-
kům Olomouc, jaká byla, jak se měnila 
i jaká být mohla.

Pane profesore, na co vše se může návštěv-
ník výstavy těšit? 
V sedmi kapitolách představuje náš základní 
názor na sedm desetiletí olomoucké výtvar-
né kultury, urbanismu, architektury, památ-
kové péče a vztahu ke krajině. To by jistě 
mohlo vyvolat zdání podoby s knihou, kte-
rou jsem na stejné téma právě dopsal; také 
ona má sedm kapitol. Ale na rozdíl od ní 
se na výstavě – navíc leckdy v těsném sou-
sedství – ocitají díla relativně velmi časově 
vzdálená, ale naopak blízká stylově, druhově 
nebo obsahem. Přičemž jistě nemusím zdů-
razňovat, že velikost výstavního prostoru 
a nutnost omezit se z valné části na „pouhou“ 
vizuální stránku problematiky představují – 
ostatně jako u každé podobné akce – limitují-
cí faktor. Výstava je tedy syntézou, pokusem 
upozornit na to, co považujeme za opravdu 
nejzávažnější a nejcharakterističtější.

Takže výstava nekopíruje knihu?
Ne, nebylo by to možné, ale ani v pořádku. 
Kniha je sestavena víceméně chronologicky, 
výstavu jsme pojali tematicky.

Jak se zrodil nápad na tuto výstavu?
Okolnosti jejího vzniku by se skoro daly 
nazvat z nouze ctností. Koronavirová pan-
demie narušila výstavní program pláno-
vaný pro letošní podzim, a tak jsem byl 
koncem jara požádán, abych se ujal náhrad-
ní akce, jež by souvisela se zrovna dokončo-
vanou knihou s olomouckou problematikou. 
Sám jsem si na to ale netroufal, nejen pro-
to, že je to pro externistu z řady důvodů slo-
žité, ale i proto, že na mě s dokončováním 
knihy čekala ještě spousta úmorné práce 

(jen korektur proběhlo donedávna osmadva-
cet!). Obrátil jsem se tedy s prosbou o pomoc 
na dvě někdejší kolegyně, Šárku Belšíko-
vou a Martinu Mertovou. Vyhověly, vynalo-
žily velké úsilí, doufám jen, že na spolupráci 
s podivínským, leckdy tvrdohlavým staří-
kem nevzpomínají ve zlém. 

Jaká bude její vizuální podoba?
Architektonického řešení expozice se uja-
li členové olomouckého ateliéru Ječmen, 
což velmi přispělo k naší úvodní předsta-
vě vytvořit z prvotního chaosu „řád“. Kro-
mě jiného například tím, že celou expozicí 
vedou víc než symbolickou, různě meandru-
jící modrou osu, jež připomíná nejen důleži-
tou roli, kterou v prostředí města a jeho okolí 
vždy hrála řeka, ale v podtextu také vesměs 
hanebné chování Olomoučanů k přírodě 
v minulém století.

Už jste říkal, že nelze celoplošně zmapovat 
architektonické a výtvarné dění Olomouce, 
výstava stojí na výběru, jehož kritériem je 
kvalita. Jak těžké bylo takový výběr udělat?
Otázka, zda akcentovat to, nebo ono, co 
vyzvednout, anebo zase upozadit, vynechat, 
je vůbec nejtěžší. A nejen z hlediska vámi zmí-
něné kvality či nekvality, ale rovněž v obec-
nějších souvislostech. Kniha i výstava jsou 
sice pokusem o co nejobjektivnější vylíče-
ní, ale některé příběhy jsou přesto zdůrazně-
ny, jiné pouze zmíněny a mnohé se do knihy 
a zejména na výstavu vůbec nedostaly. Nedo-
stalo se tam především moře toho, co pova-
žuji - považujeme za nekvalitní. Cílem knihy 
nebylo stát se encyklopedií nebo sociologic-
kou studií. Ale již její název, v němž je na prv-
ním místě slovo Meditace, napovídá jistou 
míru subjektivního zřetele.

Výstava se opírá o vaši knihu Meditace 
o městě, krajině, umění: Olomouc 1919-1989. 
Co v ní čtenář najde?
Kniha se člení do sedmi základních kapitol 
s řadou podkapitol. První dvě jsou věnovány 

meziválečné Olomouci, třetí období protek-
torátu, zbývající poválečné době. Má 544 
stran a 700 obrázků. Je prvním pokusem 
představit to, co se zde odehrávalo ve výše 
naznačených sférách vcelku, navíc na poza-
dí leckdy velmi dramatického společenské-
ho dění. Pokusem, z něhož – jak doufám 

– čtenáři vyvstanou základní i dílčí pro-
blémy, charakteristické pro zdejší kultu-
ru 20. století, její takříkajíc „výšiny i nížiny“. 
Mám-li být co nejstručnější, pak z urbanis-
tického hlediska z větší části promarněné 
možnosti velkoryse se po zániku pevnost-
ního věnce vyrovnat se zástavbou předpo-
lí staré Olomouce, z hlediska architektury 
pouze řídké nadprůměrné výkony, v památ-
kové péči malá schopnost obnovit historic-
ké jádro, ve vztahu k přírodě a příměstské 
krajině opět řada zásadních pochybení. Ale 
na druhé straně množství pokusů naznače-
ná omezení překročit. Kniha nese dvě motta: 
jedno je ono nietzscheovsko-loosovsko-man-
novské „Navzdory,“ jemuž od konce 19. sto-
letí vděčíme za vše podstatné, co tu máme. 
To druhé je novozákonní: „Mnozí pak první 

O MĚSTĚ, 
KRAJINĚ, 

UMĚNÍ 
Olomouc 1919–1989

Muzeum moderního umění | Trojlodí 
22. 10. 2020 — 7. 3. 2021
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prof. PhDr. Pavel Zatloukal (*1948)

svůj život spojil s Olomoucí, narodil se zde, 
vystudoval na zdejší Filozofické fakultě Uni-
verzity Palackého dějiny umění a od roku 1974 
pracoval v místní Oblastní galerii výtvarného 
umění, zprvu jako správce sbírek kresby a gra-
fiky, později i sbírky architektury. Od roku 
1990 do roku 2013 byl ředitelem Muzea umění, 
které pod jeho vedením procházelo postup-
nou personální a stavební rekonstrukcí. Jeho 
rozsáhlá činnost se soustřeďuje do dvou 
oblastí. První z nich je zaměřena na kritiku 
a dějiny výtvarného umění zejména součas-
né tvorby. Druhým pólem jeho badatelské čin-
nosti je zájem o dějiny architektury od raného 
18. stol. do současnosti, se specializací k pro-
blematice evropského historismu. V roce 
1999 obdržel Cenu města Olomouce. Za knihu 
Příběhy z dlouhého století. Architektura let 
1750–1918 na Moravě a ve Slezsku získal nej-
prestižnější českou knižní cenu Magnesia 
Litera za knihu roku 2003. Roku 2010 mu byla 
udělena Cena města Brna a ocenění minis-
terstva kultury Artis Bohemiae amicis. V roce 
2004 byl jmenován profesorem.

Jan Gillar, Návrh na Společenský dům ASO, 1944, NTM
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budou poslední, a poslední první.“ Kniha 
obě myšlenky do značné míry ilustruje.

Kniha i výstava se zabývají také výtvarnou 
sférou. Jak na tom byla ona?
Olomoucká výtvarná kultura procházela 
specifickým vývojem. Alespoň jeden příklad: 
úměrně tomu, jak v posledních desetiletích 
minulého století upadaly urbanismus, archi-
tektura i památková péče, vytvářela zejména 
neoficiální výtvarná tvorba od šedesátých 
let natolik významný fenomén, že si Olo-
mouc v posledku právem vysloužila označení 
jako třetí nejvýznamnější výtvarné centrum 
českých zemí vedle Prahy a Brna. Vskutku 
podivuhodná úměra.

Jak dlouho jste knihu připravoval?
To bývá vesměs dáno grantovými podmín-
kami s jejich tříletým termínem. Takže něco 
málo přes dva roky heuristiky – archivy 
s jejich prameny, literatura a odborná peri-
odika, průzkumy sbírek, kompletní excerp-
ce několika místních deníků, sběr obrázků… 
K tomu „výslechy“ pamětníků, v mnoha pří-
padech pro mne víc než dojemné a nejen 
proto, že se pravděpodobně staly posled-
ními setkáními sedmdesátníka s devade-
sátníky. A samozřejmě vlastní psaní a jak 
už řečeno korektury, korektury, korektu-
ry za pomoci neuvěřitelně obětavé Evy Bři-
cháčkové a autora grafické úpravy, přítele 
Zdeňka Macháčka. Ale také s pomocí Hele-
ny Řihákové u archivních rešerší nebo Boh-
dana Bloudka při „sešívání“ obrázků. Mnohé 
další, především někdejší kolegyně a kolegy 
z Muzea umění, si tady pro nedostatek místa 
už netroufám vzpomínat.

Knihu jste nazval Meditace o městě, kraji-
ně, umění: Olomouc 1919–1989. Navazujete 
tak záměrně na předešlou knihu Meditace 
o architektuře: Olomouc, Brno, Hradec Krá-
lové, 1815–1915?
Ano, samozřejmě. Jsou tady ovšem někte-
ré rozdíly: jak už z názvu plyne, první kni-
hu jsem stavěl na srovnání vývoje tří měst 
s podobným pevnostním osudem ve stole-
tí od Waterloo po Verdun. Něco podobného 
u dnešní publikace nebylo možné. Do před-
chozí knihy jsem navíc zařadil obsáhlé pří-
lohy, především lexikon umělců a podrobné 
soupisy staveb vybavené citacemi pramenů 
a literatury. Původně jsem něco podobného 
připravil i pro druhou knihu, ale na poslední 
chvíli to musel vyřadit. Vydalo by to na dal-
ších víc než sto stránek, a to přirozeně pře-
sáhlo finanční možnosti, nehledě na to, že by 
se kniha změnila v ještě objemnější špalek, 
než je ten dnešní. Trochu to alespoň supluje 
kapsa s plánem města a dvěma sty padesáti 
vyznačenými objekty – ať již navrhovanými, 
leč neuskutečněnými, stávajícími, pokažený-
mi nebo odstraněnými. 

Lze říct, která z etap (první republika, pro-
tektorát, třetí republika atd.) se zapsaly 
do tváře Olomouce nejvíce? 

Neodpustím si ještě poznámku k předcho-
zí knize o 19. století. Věnoval jsem se tomu-
to období v rámci celé Moravy a po roce 1989 
i celé Evropy dlouhá desetiletí. Spousta lidí 
včetně některých uměleckých historiků se 
na ně u nás dívala a někteří stále ještě díva-
jí s despektem, jako na období netvůrčího 
eklektismu. V podstatě stejně dehonestují-
cím pohledem, který kdysi nastolila moder-
na a ještě umocnily avantgardy. Domnívám 
se, že je to specifický český problém souvise-
jící s víceméně plebejským jádrem novodobé-
ho českého národa. V moravském prostředí 
tehdy naprostá většina toho, co bylo pod-
statné v urbanismu, architektuře, v zahrad-
ní kultuře i ve výtvarném umění vznikala 
v německy hovořících aristokratických nebo 

prorakousky orientovaných kruzích. První 
významný český (vlastně slovenský) archi-
tekt se tady vynořil až na samém konci 19. sto-
letí v osobě Dušana Jurkoviče. 19. století zde 
tedy mnoha lidem připadalo cizí. Donedávna 
to bylo nejpatrnější v Brně, které je sice v pod-
statě městem 19. století, ale brněnští Češi se 
po roce 1918 pokoušeli kulturně emancipovat 
mimo jiné prostřednictvím funkcionalistické 
architektury.

Platí to i pro Olomouc?
V Olomouci byla situace poněkud jiná. Když 
se první česká radnice po roce 1918 rozhod-
la nechat vypracovat celkový regulační plán 

„Velkého Olomouce,“ zvolila si k tomu umělce, 
který se pokusil navázat na teoretické i zčás-
ti zde uskutečněné dílo Vídeňana Camilla 
Sitteho. Sitteho si přitom koncem 19. století 
přizvala k projektu novodobé Olomouce před-
chozí německá radnice, od níž se nyní Češi 

radikálně distancovali. Architekt Skřivá-
nek, který se začal po převratu na Sitteho 
odvolávat, však vytvořil nepoužitelnou kari-
katuru svého údajného vzoru. Olomouc tak 
ztratila téměř celá nenahraditelná dvacátá 
léta, která navíc ještě prodloužila stagnace 
období hospodářské krize. Pokusy napravit 
to, vybudovat funkční město, se tedy začaly 
rozbíhat až koncem třicátých let, ovšem již 
ve stínu války.

S čím tedy přišla třicátá léta?
Střetání tradicionalistů s modernisty v Olo-
mouci – jak v architektuře, tak ve výtvar-
ném umění – vrcholí ve třicátých letech. 
Jsem přitom dalek toho, abych tradicionalis-
ty považoval za pouhé zpátečníky a moder-

nisty naopak za kladné progresivisty. Ty 
první zde reprezentovali především městský 
stavební rada Josef Kšír, architekt Klaudius 
Madlmayr, sochař Julius Pelikán, ty druhé 
zase okruh velkoobchodníka Josefa Ande-
ra ml. s jeho Moravským večerníkem, archi-
tekti Lubomír Šlapeta nebo Bohuslav Fuchs. 
Tradicionalisté, vědomí si hodnoty staré-
ho města, hodlali pokračovat ve výstav-
bě „rukopisem“ co nejbližším historickým 
vzorům, modernisté rukopisem kontrast-
ním. Tato polarita, ztělesněná zejména Fuch-
sovou osobností, pak intenzivně prostupuje 
vztahem k zdejšímu historickému prostředí 
a v závěru šedesátých let dokonce vrcholí.

V meziválečné Olomouci žili Češi, Němci 
a Židé. Jak to se otisklo do její podoby?
Zatímco posledně jmenované etnikum 
vyniklo především velmi invenční schop-
ností vytvářet z rodinného domu poetický 

„otisk“ jeho obyvatel, olomoučtí Němci si jako 
jeden z cílů za protektorátu vytyčili obno-
vu barokní velikosti staré Olomouce. Už 
v předválečných letech se totiž netajili kri-
tikou bezohledného vztahu k historickému 
dědictví. Očista města od „prohřešků“ západ-
ně orientované liberální éry se však tragicky 
propojila s očistou od nežádoucího židov-
ského elementu. Již zmíněný Ander se zase 
programově pokoušel uplatňovat funkcio-
nalistickou architekturu a jeho jen částeč-
ně naplněné ambice v okolí Husova sboru 
mohou v menším připomenout velkorysost 
Tomáše Bati. Zvláštní kapitolou je nejtalento-
vanější olomoucký architekt meziválečných 
let Lubomír Šlapeta, jehož nejvýznamnější 
díla však Olomouc zpočátku příznačně míjela, 
aby se pro svoji zásadovost stal po válce zdej-
ší personou non grata.

Co pro kulturu města znamenala válka 
a následný odsun části obyvatel?
Vyvraždění většiny příslušníků olomoucké 
židovské komunity představovalo součást 
dosud nevídané lidské tragédie, ale stejně 
tak – tentokrát již konkrétně – i zásadní men-
tální a kulturní ochuzení města. Nešlo jen 
o dnes již poměrně známý kroužek zdejších 
žáků Adolfa Loose a jejich přátel. Ale také 
o to, že například nemalé schopnosti olomou-
ckých, kdysi tak proslulých majitelů slado-
ven, vesměs příslušníků židovské komunity, 
nedokázala meziválečná Olomouc využít. 
Podobně tomu bylo až do nástupu nacismu 
u olomouckých Němců. Jejich vztah k zdej-
šímu historickému dědictví, geniu loci, byl 
vesměs hlubší než u olomouckých Čechů. 
Jeden z nich, malíř Rudolf Michalik zase roz-
víjel velmi zajímavé úvahy o tom, čím se liší 
a v čem vynikají umělci obou národností 
a v letech, kdy část místních Němců podleh-
la nacistické ideologii, apeloval na nutnost 
tolerance a pokoušel se o sblížení německé-
ho a českého živlu. K paradoxním důsledkům 
poválečného vyhnání/odsunu Němců pat-
ří i to, že obnovená univerzita mohla vůbec 
zahájit výuku vesměs v uprázdněných objek-
tech německých škol a soukromých domů. 
Do jisté míry tak vyrůstala na hrobech olo-
mouckého němectví. Nové univerzitní město 
zase první rektor J. L. Fischer plánoval zčásti 
na polích po povelských, novoulických a sla-
vonínských německých sedlácích. Je také 
příznačné, že k bourání některých z před-
městských čtvrtí se v rámci obkružování 
města sídlišti přikročilo nejdřív právě v těch-
to bývalých „olomouckých Sudetech.“

Co přišlo po válce?
V druhé polovině čtyřicátých let a pak až 
do roku 1960 se Olomouc proměňuje v socia-
listicko-realistické město. Už kdysi jsem 
ji metaforicky označil za „metropoli soci-
alistického realismu.“ Půdou, kde na mís-
tě starých kultů, odsouzených k vymýcení 
a zapomnění, vyrůstala nová kultiště s nový-
mi kněžími i věřícími. Půdou, jež se inten-
zivně měnila v ilustraci komunistického 

Slavoj Kovařík, Oznámení o Ikarově letu, 1967, MUO

Miroslav Šnajdr st., Vyprávění synovi, 1967 
olej, plátno, 100 × 80 cm

U Miroslava Šnajdra st., olomouckého výtvarníka 
a hudebníka, mám ráda dvojdomost jeho umělec-
kého talentu, která obohacuje výtvarnou tvorbu 
o hudební cítění. Je mi blízká řada obrazů, v nichž 
si „povídá“ s dětmi a nechává do nich vstupovat 
bezprostřední a hravý svět dětí, buď přímo, že je 
nechal kreslit nebo rýt do obrazu, anebo použil 
a transponoval motivy z dětských kreseb.

Ladislav Skřivánek, Regulační plán Velkého 
Olomouce, 1923 –1926

Dvacáté století je charakteristické snahou orga-
nizovat krajinu a dát městům takový tvar, aby 
byla nejen krásná, ale i fungující. Poprvé v origi-
nálech představíme kompletní soubor regulač-
ních a územních plánů sledovaného období. 

Lubomír Šlapeta, Vila Stanislava  
Nakládala, 1936

Těžko vybrat jednu fotografii, která by reprezen-
tovala vývoj meziválečné Olomouce. Soubor toho 
nejkvalitnějšího, co etnicky pestré dějiny 20. a 30. 
let přinesly, se však neobejde bez podtržení 
jména Lubomíra Šlapety a jeho bravurního pro-
jektu vily v Polívkově ulici.

Karel Typovský – Zdeněk Coufal –   
Antonín M. Škamrada, Návrh ze soutěže  
na centrum Varny, 1966 – 1967

Architekti poválečné generace měli práci ztí-
ženou rostoucí technokracií. Přesto se uměli 
vzepřít a podat skvělé výkony oceněné i v mezi-
národním měřítku. Příkladem jsou úspěchy v 
soutěžích na UNO City ve Vídni, obytný soubor 
Bratislava-Petržalka nebo nové centrum Varny.

Oldřich Šembera, Déšť, 1988 /2020 
email, sklo, sololit

Pro výtvarnou tvorbu Oldřicha Šembery je pří-
značná pevná vazba k přírodě, osobitý prožitek 
krajiny. Oslovuje mne jeho uvažování a reflekto-
vání příměstské krajiny, práce se světlem, jehož 
prostřednictvím vyvolává náladu v krajině. Jak 
sám kdysi napsal, jeho krajiny míjí planá a zbyteč-
ně velká slova o všem, co víme a ponechávají jen 
své světlo, barvy nebo šikmo padající déšť.

tipy kurátorky 
Šárky Belšíkové

tipy kurátorky 
Martiny Mertové
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 i
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Luigi Gatti
* 7. října. 1740 Lazise
† 1. března 1817 Salcburk

Luigi Gatti zastával od roku 1783 
funkci kapelníka na salzburském dvoře arci-
biskupa Hieronyma Colloredo – Waldsee-Mels. 
O jeho jmenování se zasloužil mimo jiné i olo-
moucký arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-
-Waldsee, který roku 1778 navštívil Mantovu. 
Gattiho hudba ho oslovila natolik, že o jeho 
schopnostech informoval svého bratrance 
v Salzburku, který hledal zástupce za zemřelého 
Giuseppe Lolliho. Byla to právě kantáta Religi-
one e Mantova (Cantata a Due Voci) premiéro-
vaná 8. března 1778 v Teatro Scientifico, kterou 
Antonín Theodor měl možnost za svého pobytu 
v Mantově zhlédnout. Je tedy pravděpodobné, 
že se opis kantáty dostal do hudebního archivu 
kroměřížského zámku právě díky arcibiskupovu 
obdivu k tomuto autorovi.

Kamil Lhoták
* 25. července 1912 Praha
† 22. října 1990 Praha

Zdrojem znalostí, zkušeností a in-
spirace malíře, grafika a ilustrátora Kamila 
Lhotáka bylo město. Stal se významným 
členem Skupiny 42, aniž by někdy prošel vý-
tvarným školením. Pro svou tvorbu čerpal 
z prostředí městských periferií a dobové ci-
vilistní poezie, ovlivňovaly jej také dobových 
časopisy, reklamy a filmové grotesky. Jeho 
obrazy zachycují atmosféru doby začátku 
technického pokroku. Jedním z jeho výrazných 
témat se stal horkovzdušný balon jako poetic-
ký symbol technického rozvoje překonávající 
omezené lidské možnosti.

Dvě Montgolfiéry, 1942, olej, plátno, lepenka, 
30×40 cm, Muzeum umění Olomouc, získáno 1965 

Miloš Jiránek
* 19. listopadu 1875 Lužec n. Vltavou
† 2. listopadu 1911 Praha

Významný malíř, grafik, spisovatel, 
výtvarný kritik a redaktor – jedna z klíčových 
uměleckých osobností své generace – Miloš 
Jiránek se jako teoretik recenzent a později 
i vedoucí redaktor Volných směrů významně 
zasloužil o seznámení české veřejnosti se sou-
dobou západoevropskou malbou. Současně 
s velkým porozuměním sledoval tvorbu mlad-
ších umělců z generace Osmy. Stálá expozice 
Muzea umění Olomouc návštěvníkům nabízí 
jedno z nejvýznamnějších děl Jiránkova pozd-
ního období – obraz Pískaři, který autor vytvořil 
roku 1910 za pobytu na Kolínsku. Znázorňuje 
zde téma pro něj významné prací se světlem 
i samotným námětem, který byl blízký jeho 
dětským zážitkům z rodného Roudnicka. Svědčí 
o tom také to, že se k tomuto námětu ještě 
několikrát vrátil, než jej o rok později zastihla 
předčasná smrt.

K A L EN DÁ R I U M

7
Říjen

Moře,  
90. léta 19. století 
olej, plátno,  
89 × 177 cm,  
Muzeum umění 
Olomouc,  
získáno 2006

Cantata a Due Voci, 1778 
rukopis, papír, 220 × 305 mm, Arcibiskupství  
olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž,  
získáno 1778

Beneš Knüpfer
* 12. dubna 1844 Frýdštejn u Sychrova
† 18. listopadu 1910 na moři  
na cestě do Ancony

Beneš Knüpfer byl původně historický malíř 
a portrétista, ale proměnil se v marinistu 
(vyumělkovaný italský barokní styl) a včlenil se 
do proudu novoromantismu, jenž snový cha-
rakter básnivých vizí spájel s erotickou fantazií. 
Ve „vodního malíře“ se proměnil po roce 1879, 
kdy se usadil v Porto d’Anzio u Tyrhénského 
moře. Malba věhlasného marinisty začala přede-
vším poté, kdy jeho fantazie prolnula s římskou 
mytologií. Kromě zadumaných mnichů nevšímavě 
procházejících kvetoucí krajinou, v níž se náhle 
mihli amorci, se na jeho obrazech záhy objevili rybáři 
a osmahlí námořníci. Knüpferův pohled se stále více 
upínal k moři. V jeho představách se u pobřežních 
útesů vynořovaly najády, tritóni a sirény. Toho druhu 
je také olomoucká marina Moře, na níž zatažená 
obloha podbarvuje děj obrazu. V této poeticky laděné 

VÝROČÍ

18
listopad

22
Říjen

2
Listopad

Pískaři, 1910, olej, plátno, 124 × 104 cm,  
Muzeum umění Olomouc

atmosféře se v doznívajícím vlnobití vyhoupla 
na skalní vyvýšeninu dlouhovlasá, krásná najá-
da s výraznými ženskými oblinami, vyrušena 
je však Tritonem. Knüpferse vracel i do Čech – 
v letech 1909 a 1910 vystavoval v Praze, kde jej 
však tvrdě zasáhla kritika obou výstav. Vzápětí 
při plavbě parníkem William po Jadranu ukon-
čil svůj život skokem do vody mezi rakouskou 
Rijekou a italským mysem Ancona. 

v podobě „svatých“ obrázků. Další okruh se 
zase po léta věnoval přírodním reflexím. Ale 
opět nikoliv v rámci klasické krajinomal-
by. Někteří z těch posledně jmenovaných 
patřili k jakémusi širšímu kulturnímu záze-
mí Olomouce, jež zahrnovalo nemalou část 
Jeseníků. Jakoby hledali, nacházeli a spolu-
vytvářeli novou identitu kraje, opuštěného 
původními obyvateli prostřednictvím kraji-
ny a obecněji přírody. Jiní rozvíjeli tragiko-
mické, groteskní polohy. Nebylo mezi nimi 
málo obětí různých druhů perzekuce, šikany 
či dokonce věznění.

Výstava a kniha také připomínají, že Olo-
mouc má několikerý umělecký exil. 
Řada z olomouckých architektů i výtvarných 
umělců se po svém více či méně vynuceném 
odchodu, ať již ve třicátých nebo na konci 
šedesátých let, uplatnila v zahraničí. Někte-
ří z nich tam vynikli, jiní se zase uplatni-
li pedagogicky. Deset let po svém odchodu 
z Olomouce zdobí Ivan Theimer obelisky Ely-
sejský palác pro francouzského preziden-
ta, v létě 1989 je na pařížských Martových 
polích odhalen jeho památník Velké fran-
couzské revoluce a lidských práv. 

Návštěvníci se mohou těšit také na někte-
ré neuskutečněné architektonické projek-
ty. Jak jste po nich pátral?
O několika málo se ví pouze z písemného 
nebo ústního podání, většina je samozřej-
mě doložena archivně – v Olomouci mimo 
jiné z nemalé části v architektonické sbír-
ce Muzea umění, ale také v brněnských 

a pražských sbírkách. Velmi důležitým zdro-
jem se ukázala rozsáhlá kolekce negativů 
někdejšího dlouholetého fotografa olomouc-
kého Stavoprojektu Ruperta Kytky, který 
například nasnímal množství dnes jen z malé 
části dochovaných architektonických kre-
seb nebo modelů. Mimochodem, pozoruhodné 
jsou i jeho imaginativní snímky z let, kdy byl 
členem skupiny DOFO.

Našel jste i nějaký projekt, u kterého jste si 
řekl, to je dobře, že nestojí?
Asi vás překvapím, ale myslím si, že je dob-
ře, že se nikdy nepodařilo dotáhnout do kon-
ce různé představy o obnově staré Olomouce. 
Ať již sterilizující protektorátní návrhy nebo 
poválečné neméně sterilizující a unifikující 
celkové podklady, jež hrozily, že bude na staré 
město aplikována „chebská“ metoda, spočíva-
jící například v „hygienickém vybombardová-
ní“ vnitrobloků. 

A je naopak nějaký, který byste rád viděl 
v Olomouci stát?
Je velká škoda, že se nepodařilo uskutečnit 
alespoň něco ze soutěží z konce třicátých, čty-
řicátých nebo šedesátých let. Vždycky tomu 
zabránily drastické okolnosti – jednou vpád 
nacistů, podruhé příchod totality a nakonec 

„bratrská pomoc“.

Ukážete také Olomouc, která nenávratně 
zmizela? O jaké skvosty město během sledo-
vaných sedmdesáti let přišlo?
Myslím, že za největší ztrátu je možné pova-
žovat zkanalizování a zasypání Mlýnského 
náhonu v jeho celé délce od Hejčína po ústí 
do Střední Moravy, především však v třídě 
Svobody. Nejenže zmizel vodní prvek, který 
historickou Olomouc vymezoval od jihozápa-
du, ale spolu s ním i oboustranné středověké 
hradební zdi s klenutými barokními mos-
ty a doprovodnou alejí. Kdysi jsem si před-
stavoval, že by to všechno mohlo být znovu 
vykopáno a rehabilitováno; skepse z dneš-
ní nemohoucnosti to nepochybně vylučuje. 
Ve stejné době, na přelomu čtyřicátých a pade-
sátých let, bylo zasypáno i další rameno Mora-
vy směřující od Hejčína zase k severnímu 
okraji historického jádra, které navíc vytváře-
lo osu Dobrovského třídy a překrásně zrcadli-
lo část panoramatu starého města. 

Za smutné považuji i to, že z toho podstat-
ného, co v Olomouci vzniklo v minulém sto-
letí na poli architektury nebo veřejných 
výtvarných realizací, zůstává dnes v jakž takž 
uspokojivém stavu pouhé torzo. Jako by se 
Olomoučané za 20. století styděli. Na druhé 
straně – a opět musím po několikáté připome-
nout, že navzdory – se zázrakem, ve sku-
tečnosti díky ohromnému úsilí kroužku 
zapálených přátel Otakara Štěrby – podařilo 
vyhlásit velký kus příměstské krajiny severo-
západně od města Chráněnou krajinnou oblas-
tí Litovelské Pomoraví. Tento obdivuhodný 
příběh je nyní ve své úplnosti zpracován popr-
vé. Tvoří závěrečnou část knihy, zatímco 
výstavu pomáhá uvádět. •

kalendáře s posvátnými zastaveními urče-
nými k masovým oslavám nových svátků 
a nových světců. 

Změnila to „zlatá“ šedesátá léta?
Pro ně jsou v olomoucké výtvarné kultuře 
nejdůležitější dvě data: léta 1958 –1959, kdy 
vzniká fotografická skupina DOFO, jejíž 
autoři začínají záhy opouštět poezii všední-
ho dne ve prospěch stále zřetelněji rozpro-
střené experimentální škály. A pak rok 1965, 
kdy se jako zázrakem – díky personálním 
změnám ve vedení olomoucké pobočky Sva-
zu československých výtvarných umělců – 
podařilo prolomit letitá tabu a svoje obrazy, 
grafiky, sochy mohl začít vystavovat téměř 
každý. V krátkém období do osmašedesáté-
ho, případně devětašedesátého roku vznikla 
řada vynikajících děl, mimo jiné i pro veřej-
né prostory. Nejlepší z malířů, připomeňme 
alespoň Radoslava Kutru, Slavoje Kovaří-
ka nebo Miroslava Šnajdra st., rozvinuli vel-
mi zajímavou a širokou paletu od dialogu 
s klasikou 20. století, přes esenciální refle-
xe obecné podstaty města, po pokorně obdiv-
ný návrat k dětskému vidění světa. Několik 
architektů olomouckého Stavoprojektu, pře-
devším Vít Adamec a Karel Typovský, se kon-
cem šedesátých let téměř horečnatě zapojili 
nejen do hledání a vytváření nového stylu, 
ale především nové celkové podoby města 
jako takového. A byli v tom účastí v několika 
mezinárodních soutěžích velmi úspěšní.

Co znamenal srpen 1968 a nástup normali-
zace pro kulturu v Olomouci?
S normalizací se toho hodně zhrouti-
lo. Pokud přesto v normalizačním období 
vznikalo v Olomouci něco architektonic-
ky významnějšího, tj. osobitějšího, bylo to 
právě dílem onoho navzdory. Ambiciózněj-
ší tvůrci se totiž soustřeďovali (nebo byli 
mocenskými zásahy vytěsněni) do zdánlivě 
okrajových pracovišť, kdežto olomoucký Sta-
voprojekt jako na běžícím pásu produkoval 
stále pokleslejší panelová sídliště – a bohužel 
nejen pro Olomouc. 

Olomouc si však z minulého století odná-
ší ještě něco: technokratismus ignorující jiné, 
v neposlední řadě i kulturní aspekty. Patří 
to k dalším ze zdejších paradoxů: Olomouc je 
díky tomu málo funkčním městem; za mno-
hé o tom svědčí její komunikační otázka. 
Vraťme se však ke knize. Nejpodstatnější 
část nejmladší výtvarné generace normali-
začních let se podobně jako jinde v českých 
zemích vyjadřovala se zjitřeným existenciál-
ním podtextem. O Olomouci se od těch časů 
traduje, že byla pozoruhodným „městem 
kresby.“ To je jistě pravda, ale podstatněj-
ší je to, co Olomouc učinilo do značné míry 
výjimečnou. Především další dva momenty. 
V přímém protikladu k valné části oficiální 
či oficiózní tvorby se zde skupina autorů (Jiří 
Lindovský, Ondřej Michálek, Oldřich Šembe-
ra, Václav Stratil) zabývala duchovními, či 
přímo spirituálními náměty soustředěnými 
k problematice světla. Samozřejmě nikoliv 

Jan Hajn, Ruka, 1961, MUO

Jan Hajn, Ruka, 1961, MUO

představení knihy

Meditace o městě, krajině, umění 
Olomouc 1919–1989
po | 26. 10. | 18.00 hodin | mozarteum

Pavel Zatloukal představí svou novou knihu 
o Olomouci, její architektuře, urbanismu 
i umění a například prozradí, proč někteří zdej-
ší malíři malovali své krajiny jakoby za sklem. 

 i
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Století relativity  s tál á e xp ozice
Cílem stálé expozice Muzea moderního umění je představení toho nejlepšího ze 
širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak 
důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění 
Olomouc. V Mansardě, která je věnována 1. polovině 20. století, je důraz položen 
především na ta malířská a sochařská díla, která postihují základní proudy a ten-
dence v českém moderním umění sledovaného období. Druhá část stálé expozice, 
která je umístěna v Obrazárně, je časově vymezená děním na výtvarné scéně 
nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamněj-
ších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Expozici 
pak uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž „blahé i neblahé vlivy“ 
zřetelně ovlivnily umění poslední dekády.

NOVINKY

plastikami, drahocennými liturgickými 
předměty i archeologickými nálezy,“ připo-
míná ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal. 

„Tento nápad, zvláště v tomto těžkém 
období, je mi velmi sympatický. Platí to 
nejen v Olomouci, ale pokud došlo k pokle-
su návštěvnosti muzeí a galerií, tak je moud-
ré pozvat návštěvníky do galerií zdarma. 
Byl bych rád, kdy se tímto příkladem inspi-
rovali i jinde. Budu samozřejmě raději, když 
v muzeích budou stovky a tisíce lidí a ne 
jen pár návštěvníků. To, co na tom získáme, 
bude daleko víc, než co bychom vydělali na 

vstupném,“ dodal ministr kultury Lubomír 
Zaorálek s tím, že se toto opatření už osvědči-
lo u hradů a zámků. „Lidé musí cítit, že muzea 
jsou prostory, kde na ně čekají a vítají jejich 
návštěvu.“

Případný finanční výpadek bude muzeu 
kompenzovat vstupné na krátkodobé výsta-
vy, do Zdíkova paláce a nadstandardní služby 

– zápůjčky tabletů s animovaným průvodcem 
pro rodiny s dětmi, vícejazyčný audio průvod-
ce, VR brýle s virtuální prohlídkou Zdíkova 
paláce a jiné.

Od října je také dočasně zprovozněna 
kavárna v budově Muzea moderního umě-
ní pod názvem „And The Story Begins“. Hos-
tům nabídne nový příběh o umění, výběrové 
kávě, o víně a produktech z Long Story 
Short Eatery & Bakery. „Kavárnu čeká kom-
pletní rekonstrukce, ale do jejího začátku 
bude normálně fungovat a nabídne našim 
návštěvníkům příjemné zázemí,“ doplňuje 
ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Letošní říjen nabídne návštěvníkům muzea 
také jednu mimořádnou příležitost – vidět 
v tomto měsíci Zdíkův palác. „Tento jedineč-
ný skvost románské architektury obvykle 
uzavíráme na konci září, ale jelikož jej v příš-
tím roce čeká rozsáhlá rekonstrukce, rozhodli 
jsme se nechat jej návštěvníkům muzea k dis-
pozici o měsíc déle, než je obvyklé,“ zdůraznil 
Tomáš Kasal. 
 V zimních měsících bude možné vidět Zdí-
kův palác také, ale pouze ve virtuálním pro-
středí přes VR brýle, které si budou moci 
návštěvníci v Arcidiecézním muzeu zapůjčit.

K vizi moderní otevřené instituce 
patří i zpřístupnění muzejní sbírky co 
nejširšímu publiku, a proto se Muze-
um umění rozhodlo zavést od 1. října 
vstup do stálých expozic zdarma.

„Zejména v případě Arcidiecézního muzea 
se jedná o velkorysý krok, protože objekt 
nesoucí exkluzivní značku European Heri-
tage Label (Označení Evropské dědictví) 
zahrnuje komplex budov včetně tzv. olo-
mouckého hradu a bývalého kapitulního 
děkanství se vzácnými exponáty – obrazy, 

Muzeum umění průběžně připravuje digita-
lizaci sbírek mimo jiné s účelem zpřístupnit 
vzácná umělecká díla on-line široké veřejnos-
ti i na mezinárodní úrovni. 

„S virtuálním prostorem na internetu souvisejí 
i naše další kroky: připravujeme nové webové 
stránky tak, aby byly pro návštěvníky uživa-
telsky přívětivější a na úrovni současných 
technologií. Se společností CzechDesign při-
pravujeme soutěž na jednotnou vizuální iden-
titu Muzea umění Olomouc,“ prozradil ředitel 
muzea Ondřej Zatloukal. 
 „Předmětem soutěže bude kromě návr-
hu vizuální identity též zpracování podoby 
našich online i tištěných materiálů či nových 
webových stránek,“ doplňuje tiskový mluvčí 
muzea Tomáš Kasal.

Mezi další novinky patří vybudování bezbari-
érového vstupu do Muzea moderního umění. 

„Byl to náš dlouhodobý dluh vůči hendikepo-
vaným návštěvníkům. Díky tomu se dosta-
nou k tomu nejlepšímu z moderního umění, co 
máme ve sbírkách,“ říká Kasal.

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍMUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ základní snížené rodinné  
2 dospělí + až 3 děti

žáci / studenti  
ve školních skupinách

žáci / studenti  
edukační programy

STÁLÁ EXPOZICE Z D A R M A

20 Kč
SALON / KABINET / GALERIE 80 Kč 55 Kč 160 Kč 35 Kč

TROJLODÍ 100 Kč 70 Kč 200 Kč 45 Kč

KOMPLET 130 Kč 90 Kč 260 Kč 55 Kč

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC základní snížené rodinné  
2 dospělí + až 3 děti

žáci / studenti  
ve školních skupinách

žáci / studenti  
edukační programy

STÁLÁ EXPOZICE Z D A R M A

20 Kč

KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA / GALERIE 60 Kč 40 Kč 120 Kč 30 Kč

ZDÍKŮV PALÁC 60 Kč 40 Kč 120 Kč 30 Kč

TABLET – půjčení 20 Kč

VR BRÝLE – půjčení 20 Kč

KOMPLET 100 Kč 60 Kč 200 Kč 35 Kč

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ ++ 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC základní snížené rodinné  

2 dospělí + až 3 děti
žáci / studenti  

ve školních skupinách

KOMPLET 190 Kč 115 Kč 380 Kč 80 Kč

CELOROČNÍ PERMANENTKA 999 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 
děti a mládež ve věku od 7 do 18 let  ○  studenti  ○  senioři  ○  osoby se zdravotním postižením  ○  členové Klubu přátel výtvarného umění 
○  držitelé průkazů ISIC, IYTC,  ITIC, EUROBEDS, EURO 26, Art&Antiques ARTcard  ○  držitelé Senior pasů a Rodinných pasů 
společný projekt s olomouckým magistrátem: Olomouc v kostce / Za Zlatým sluncem Moravy do Arcidiecézního muzea; výstup na radniční věž  
/ výstup do věžičky Muzea moderního umění  ○  Czech Coupon Book

VSTUP DO STÁLÝCH EXPOZIC  
JE OD ŘÍJNA  

ZDARMA

Ke slávě a chvále s tál á e xp ozice 
Stálá expozice Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě prezen-
tuje v chronologickém sledu umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů 
hmotné kultury až do  doby doznívání baroka na  Moravě na  konci 18. století. 
Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých bis-
kupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. Ve dvou 
trezorových klenotnicích je pak exkluzivní výběr předmětů uměleckého řemesla 
liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církev-
ního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea 
umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů. 

Další podzimní novinky MUO

And The Story Begins

Vstupné do Muzea umění Olomouc, platí od 1. 10. 2020
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„Na stole byly tři možnosti: využít rozlehlý 
prostor Hanáckých kasáren, vypsat architek-
tonickou soutěž na novou budovu nebo pokra-
čovat v návrhu Jana Šépky. Rozhodli jsme se 
pro poslední variantu, protože je zde nejlepší 
a nejreálnější možnost, jak tento projekt usku-
tečnit,“ uvedl ředitel Muzea umění Ondřej 
Zatloukal. „Zároveň je toto rozhodnutí v sou-
ladu s doporučením České komory architektů 
a Národního památkového ústavu,“ doplnil.

Vedení muzea muselo přihlédnout hned 
k několika důvodům – časovým, finančním 
i legislativním. Muzeum má za sebou dlouhý 
a složitý proces přípravy podkladů pro 
finální rozhodnutí vlády, která vzala v rámci 
programu Péče o národní kulturní dědictví 
na vědomí výstavbu Středoevropského fóra 
Olomouc v podobě, jakou navrhl Jan Šépka, 
a alokovala pro něj částku 593 milionů korun. 

„Ohledně časového rámce jsme už nyní v roč-
ním skluzu, který by se zajisté prohloubil 

přípravou architektonické soutěže na novou 
podobu tohoto objektu,“ pokračoval v odů-
vodnění svého rozhodnutí ředitel Zatloukal. 

„Ten rok jsme ale nepromarnili. Využili jsme 
jej k dílčím konzultacím a předložení něko-
lika investičních záměrů a v neposlední řadě 
také k přípravě podkladů pro výběrové řízení 
na generálního projektanta stavby.“

Důležité byly podle Ondřeje Zatloukala 
také ideové či koncepční důvody:  „Jde o dvojí 
vyjádření vědecké rady generální ředitelky 
Národního památkového ústavu, opakované 
vyjádření České komory architektů, konzul-
tace se specialisty i našimi partnery a zohled-
nění potřeb Muzea umění, především akutního 
nedostatku depozitářů.“

Rozhodnutí Muzea umění uvítal i ministr 
kultury Lubomír Zaorálek. „Mou snahou je 
budování kulturní infrastruktury v regionech, 
abychom zde mohli žít plnohodnotným živo-
tem. To je důvod, proč jsem rád, když se podaří 

získat prostředky na podobné projekty. V Olo-
mouci je alokováno bezmála 600 milionů a byl 
bych rád, aby tento projekt postupoval co 
nejrychleji,“ uvedl při své návštěvě Olomouce 
11. září. „Muzeum umění v Olomouci při své 
mimořádné tradici i obsahu je tou institucí, 
která musí usilovat o rozšíření a využít situace, 
kdy stát plánuje proinvestovat se z ekono-
mické recese,“ dodal.

Moderní budova na půdorysu 
středověkých parcel
Nynější proluka vedle Muzea moderního umění 
byla zastavěna už od středověku, ale poslední 
půlstoletí zeje prázdnotou. Architekt Jan 
Šépka se ve svém návrhu budovy SEFO rozhodl 
inspirovat středověkou podobou tohoto pro-
storu a budovu rozdělit do pěti částí.

„Myšlenka pěti staveb reagujících na původní 
parcelaci mě fascinovala a hned od začátku 
jsem chtěl pracovat s tímto motivem. Toto čle-
nění je zaznamenáno již ve středověku. Stavby 
zde byly v různých obdobích různě rozesety, 
ale parcelace se udržela. Ve svém návrhu tedy 
nesleduji přesné umístění staveb, ale samot-
nou parcelaci, kterou se pokouším zhmotnit,“ 
vysvětluje svůj návrh architekt Jan Šépka. 

Tím však podoba se středověkou zástavbou 
končí. Pro novou budovu se rozhodl architekt 
využít i moderní technologie, čímž naváže 
na svou práci při rekonstrukci Arcidiecézního 
muzea Olomouc. „Podobně jako v případě Arci-
diecézního muzea si nechceme hrát na to, že 
tu SEFO bylo odjakživa a udělat z něj jakousi 
maketu historických domů. Beton je logickou 
materiálovou odpovědí na to, jak zhmotnit 
celou ideu. Řada lidí vnímá beton ve smyslu 
vojenských bunkrů, ale není to tak myšleno. 
Půjde o ušlechtilý materiál, který bude i vysklá-
daný z prkýnek, bude mu věnována patřičná 
péče. Půjde o exkluzivní provedení pohledo-
vého betonu, který bude navíc probarvený. 
Díky tomu barevně naváže na budovu Muzea 
moderního umění,“ prozrazuje Šépka.

Fórum tak bude první novostavbou muzejní 
budovy na území České republiky od roku 1938.

První návštěvník v roce 2026
Ještě během letošního roku by chtělo 
muzeum mít všechny podklady pro vypsání 
výběrového řízení na generálního projektanta 
stavby. Samotné projektování by se mělo 
uskutečnít v následujícím roce či roce a půl. 

„V roce 2023 by měla začít stavba nové 
budovy, která by měla být hotova o dva roky 
později. Hned poté budeme stěhovat naše 
sbírkové předměty do budovy SEFO, a to jak 
do depozitářů, tak do nových expozic. Prvního 
návštěvníka bychom chtěli uvítat v roce 2026,“ 
plánuje Ondřej Zatloukal.

Muzeum také společně s Ministerstvem 
kultury a Olomouckým krajem řeší nákup 
poslední parcely, která by v budoucnu pro-
pojila SEFO s dnešním tramvajovým depem, 
které plánuje město Olomouc přestěhovat. 

„I zde doplňujeme potřebné doklady a rádi 
bychom celou věc uzavřeli do konce tohoto 
roku,“ říká Zatloukal.

MUZEUM UMĚNÍ CHCE 
ŠÉPKOVO SEFO

místo
Muzeum umění pro uchování a prezentaci 
vlastních sbírek nutně potřebuje novou budo-
vu. V sousedství Muzea moderního umění zeje 
od konce 60. let minulého století proluka. Situ-
ace si přímo říká o to, aby se rána v historické 
tkáni Olomouce zacelila. Podobně jako se v minu-
losti dařilo velkým stavbám městské správy, 
duchovní sféry nebo armádního eráru nově defi-
novat své okolí, novostavba muzea má ambice 

přispět do této pozoruhodné řady výjimečných 
olomouckých objektů. Exkluzivní parcela na úze-
mí městské památkové rezervace je v místě 
komunikačního zúžení, kudy od prehistorie prou-
dil tok všemožných výměn – obchodních i kultur-
ních. Umístění novostavby právě do této lokality 
je ideální a s ohledem na obsahovou náplň SEFO, 
které mapuje společenské a kulturní změny 
ve střední Evropě, má i symbolickou hodnotu.

stavba
Citací pěti středověkých parcel a současně 
jednolitým objemem betonové novostavby pro-
pojuje Jan Šépka charakteristickou různorodost 
místa, jeho proměňující se měřítko. Figura stavby 
vzniká regulativy, o něž si historická struktura 
místa sama říká. Architekt se vzdává detailu 
ve prospěch abstrahované formy. Taková se pak 
dá logicky přiřadit na dosavadní konec lineárního 
vývoje, za středověké, barokní i neoklasicistní 

památky. V toku dějin je příkladem kontrastně 
pojaté architektury, která s ohledem na svoji 
náplň formuje kulturní prostředí města i jeho 
širšího rámce. Ten navíc hodlá překročit – SEFO 
jako nositel kulturní výměny a recepce středo-
evropského prostoru má potenciál jej nabídnout 
zájemcům z celého světa. Fórum, v němž se otáz-
ky a problémy sdíleného prostoru mají diskuto-
vat, získá díky novostavbě střechu nad hlavou.

Rozhodování o podobě nové budovy je u konce. Vedení Muzea umění se po širší  
diskusi rozhodlo pro využití původního návrhu architekta Jana Šépky.

SEFO

Vizualizace interiéru navrhované podoby SEFO  i
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evropských zemí. Díky tomu se může věnovat 
fundovanému výzkumu a získávání reprezen-
tativních přírůstků do sbírek. „Výsledky naší 
práce veřejnosti představujeme ve stálé expo-
zici a krátkodobých výstavách, ale také pro-
střednictvím středoevropské databáze umění 
CEAD,“ říká Barbora Kundračíková, vedoucí 

„Za sebe mohu říci, že parcela je pro mě 
strategicky zajímavá a myslím si, že její 
koupě se vyplatí. Nevidím žádné riziko v jejím 
nákupu,“ podpořil plány muzea ministr kul-
tury Zaorálek.

Jedinečný obsah
Projekt SEFO však není jen objekt, ale přede-
vším myšlenka a obsahová náplň a také jeho 
partneři.

„Význam SEFO vidím v tom, že je to nápad, 
který nikoho nikdy nenapadl. Tady v Olomouci 
se podařilo něco mimořádného, systém 
nákupu moderního umění střední Evropy je 
vytvořený, na rozdíl třeba od Národní galerie, 
která s tím má velký problém. V Olomouci se 
kupovala díla význačných středoevropských 
umělců i době, kdy se nevědělo, jak zajímaví 
autoři to budou a díky tomu je olomoucká 
sbírka unikátní. Obdivuji to. Práce lidí z MUO si 
zaslouží respekt. Podařilo se jim s projektem 
SEFO přesáhnout hranice Moravy a České 
republiky, a proto je rozšíření muzea na místě. 
Jde o opravdu mimořádně úspěšný projekt, 
který nemá v našem regionu obdoby. Je v tom 
sláva Olomouce,“ zhodnotil Lubomír Zaorálek.

Začátky projektu pak připomněl Ondřej 
Zatloukal: „U jeho zrodu stála touha po har-
monii a vyváženosti – spravujeme mimo-
řádnou kolekci starého umění, pro niž byly 
rehabilitovány soubory objektů Arcidiecéz-
ních muzeí v Olomouci a Kroměříži. Sbírky 
moderního a současného umění však měly 
v historii naší země svá omezení v minulém 
století, a to jak kvalitativní, tak teritoriální. 
V roce 2007 jsme si položili otázku, jak to 
vyvážit? Odpovědí byl projekt SEFO.“

Jeho hlavním cílem je hledat souvislosti, 
ale také odlišnosti a specifika v různorodých 
oblastech výtvarné kultury v širším regionu 
střední Evropy od konce 19. po 21. století. 
K naplnění této ambiciózní myšlenky muzeum 
vytvořilo silný tým odborníků a spolupra-
covníků z České republiky a dalších středo-

oddělení Muzeum moderního umění – Středo-
evropské fórum Olomouc. „Kromě toho napl-
ňujeme projekt SEFO v publikacích, formou 
výukových programů pro různé věkové skupiny 
návštěvníků, ale také prezentací současného 
živého umění – divadlem, tancem, hudbou, fil-
mem,“ dodává Barbora Kundračíková. •

odvaha a kontext
Nebojme se kontrastní formy! Muzeum umění je 
garantem kvality jak svých sbírek, tak svých vizí. 
Program zacílený přes hranice České republiky 
si zaslouží sebevědomou stavbu, která se může 
rovnat předním muzejním novostavbám: Centru 
soudobého umění v Santaigu de Compostela, 
dostavbě Muzea v Brugách, Domu umění 
v Bregenzu nebo ve Štýrském Hradci, novému 
muzeu v Lisabonu či v australském Perthu.To jsou 
jen namátkou vybrané budovy, které kulturní 
instituce hrdě postavily do přímé konfrontace 
s historickou situací. I olomoucké Fórum svým 

výrazným gestem „zpevní“ poškozené urbanistic-
ké vztahy a podtrhne kvalitu stávajícího prostředí 

– po Praze nejvýznamnější památková rezervace 
získá soudobý šperk. „Šépkovo“ architektonické 
gesto není prázdné ani ukřičené. Vůle podřídit se 
historickým danostem uličních čar, výškám říms 
nebo archetypu sedlové střechy z něj dělá pozoru-
hodný příklad kontextuální architektury. Jak jinak 
by mohl získat podporu Vědecké rady generální 
ředitelky Památkového ústavu, tedy početné 
skupiny předních specialistů v oblasti památkové 
péče, architektury a urbanismu.

Katalog Art & Print   
přináší ve dvanácti kapitolách kurátorský výběr 
více než dvou stovek grafických listů, které ilu-
strují nejen charakter sbírky Muzea umění, ale také 
proměny forem, námětů a funkcí grafiky v průběhu 
pěti století, počínaje ukázkami dřevořezů pozdní 
gotiky a renesance, přes virtuózní mědiryty maný-
ristických mistrů, širokou škálu podob barokního 
leptu až k univerzální technice litografického tisku, 
která ovládla grafiku 19. století.   www.muo.cz/obchod
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„Jsem dojat, že jsem mohl převzít 
tuto cenu a také z toho, že jsem mohl 
na tomto projektu pracovat. Záro-
veň bych chtěl poděkovat všem, kteří 
do něj byli zapojeni,“ uvedl při přebí-
rání ceny Ondřej Zatloukal, ředitel 
Muzea umění Olomouc.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–
1695) se skládá ze dvou svazků, z nichž se 
každý zaměřuje na něco jiného. První díl 
editovaný Ondřejem Jakubcem z Masary-
kovy univerzity nese podnázev Olomoucký 
biskup a kníže střední Evropy a přibližu-
je život tohoto barokního velmože a jeho 
blízkých spolupracovníků. Obsahuje deva-
tenáct statí z per předních českých odbor-
níků na dané téma: Ladislava Daniela, Jana 
Dvořáka, Gabriely Elbelové, Kateřiny Fajt-
lové, Petra Fidlera, Soni Chmelíkové, Ond-
řeje Jakubce, Simony Jemelkové, Miroslava 
Kindla, Kryštofa Kouřila, Miroslava Myšá-
ka, Radky Nokkala Miltové, Zuzany Orálko-
vé, Tomáše Parmy, Mariny Pavlíček, Martiny 
Potůčkové, Radmily Prchal Pavlíčkové, Věry 
Slavíkové, Jana Videmana, Heleny Zápalko-
vé, Jany Zapletalové a Ondřeje Zatloukala. 
Dočteme se v něm o středoevropských uměl-
cích, které biskup zaměstnával, ale i o luxus-
ním zboží, které si nechal dovážet z ciziny. 
Nechybí ani úvahové kapitoly o tom, kdo byl 
biskup Karel ve světle čarodějnických proce-
sů na Šumpersku a Velkolosinsku, kde rozho-
dl o osudu děkana Lautnera.

Druhá část Místa biskupovy paměti vzni-
kala pod editorským dohledem Rostisla-
va Šváchy a zaměřila se na jeho stavitelské 
a sběratelské aktivity. Čtenář se ve čtyřech 
kapitolách a třiceti podkapitolách dozví 
podrobnosti o důležitých podnicích, které bis-
kup za svého života uskutečnil. „Tyto objekty 
se staly jakýmsi pomníkem Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna, věčnou připomínkou a já 
doufám, že naše publikace bude také tako-
vým pomníkem této významné osobnos-
ti moravských a vlastně i středoevropských 
dějin,“ dodal Zatloukal.

Na druhém svazku se autorsky podíle-
li Ladislav Daniel, Gabriela Elbelová, Ondřej 
Jakubec, Simona Jemelková, Miroslav Kindl, 

Kryštof Kouřil, Jiří Kroupa, Martin Mádl, 
Hana Myslivečková, Miroslav Myšák, Rad-
ka Nokkala Miltová, Zdeněk Orlita, Tomáš 
Parma, Marin Pavlíček, Martina Potůčková, 
Vítězslav Prchal, Radka Prchal Pavlíčková, 
Jan Štětina, Rostislav Švácha, Helena Zápal-
ková, Jana Zapletalová, Ondřej Zatloukal 
a Martin Zlatohlávek.

Pro Muzeum umění Olomouc to je již dru-
hý takový úspěch v krátké době – první cenu 

v kategorii Muzejní výstava roku 2018 
totiž loni obdržela Rozlomená doba 1908–
1928 | Avantgardy ve střední Evropě.

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria 
Musaealis je upozornit na špičkové výko-
ny muzejních institucí i jednotlivých 
pracovníků při tvorbě výstav, prezento-
vání muzejních sbírek v odborných pub-
likacích či při záchraně a zpřístupňování 
objektů i lokalit kulturního dědictví.

Nejvyšší ocenění v prestižní národní soutěži Gloria Musaealis získalo Muzeum umění Olomouc 
v kategorii Muzejní publikace roku 2019 za dvousvazkové dílo Karel z Lichtensteinu-Castelcorna 

(1624–1695), která přibližuje život a dílo olomouckého biskupa a otce moravského baroka. 
Publikace, která uspěla mezi dalšími třiceti konkurenty, vznikala čtyři roky ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně.

Nejlepší muzejní knihou roku 2019  
je Karel z Lichtensteinu-Castelcorna

CELKOVÉ V ÝSLEDKY
kategorie  muzejní výstava roku 2019
I. místo – cena gloria musaealis 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  
za Nové expozice muzea

kategorie muzejní publikace roku 2019
I. místo – cena gloria musaealis 
Muzeum umění Olomouc za dvoudílnou publikaci 
Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)

kategorie muzejní počin roku 2019
I. místo – cena gloria musaealis 
Muzeum Českého ráje v Turnově za projekt 
Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa

cena český výbor icom
Uměleckoprůmyslové museum v Praze  
za výstavu Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher 
/ Textil a móda 
Do 3 hlavních kategorií se přihlásilo 60 muzeí  
a galerií s 87 projekty.
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Nezapomenutelný zážitek plný knih 
nabídne v Muzeu umění od 12. listopadu 
výstava Mnemocinema světoznámého 
slovenského výtvarníka Mateje Kréna. 
Do Olomouce doputuje z Bratislavy, 
kde sklidila velký úspěch.

„Výstava byla ve všech médiích, televizi, nej-
významnějších denících či týdenících. Vyso-
kou účastí ji ocenili i běžní návštěvníci, a to 
i přesto, že jsme ji museli na tři měsíce zavřít 
kvůli koronavirové pandemii. Také ohlasy byly 
velmi pozitivní, dokonce nepřišla ani jedna 

jediná negativní reakce na výstavu,“ hodnotil 
letos v červnu výstavu ředitel Galerie města 
Bratislavy Ivan Jančár.

Rozpohybované knihy 
Matej Krén vytvořil pro Bratislavu tři nové 
objekty, z nichž dva – Pasáž Mnemocinema 
a Amnezitář – budou prezentované i v Olo-
mouci. „Je na nich vidět další posun v jeho 
práci. Když jsme před patnácti lety realizo-
vali jeho Pasáž u nás v Bratislavě, myslel 
jsem si, že je to instalace, která už se nedá 
nikam posunout. Abych to přiblížil čtenářům, 

kteří toto dílo neznají – jde o chodník mezi 
stěnami z reálných knih, které evokují neko-
nečný prostor. Je to statické dílo a podle 
mě tak dokonalé, že je nešlo posunout dál. 
S příchodem nových technologií však Matej 
Krén vytvořil druhou Pasáž Mnemocinema 
s pomocí 8K obrazovek. Změnil technolo-
gii, knihy už nejsou reálné a rozpohyboval 
je. Návštěvník tak má úplně jiný pocit než 
z první instalace. Pro každého to bude neza-
pomenutelný zážitek,“ slibuje Ivan Jančár 
návštěvníkům výstavy.

Tvorba Mateje Kréna a jeho práce s kni-
hami už dávno přesáhla hranice Slovenska 
i České republiky. Je osobností akceptovanou 
po celém světě. „Když jsem byl v Národní gale-
rii v Jeruzalémě, setkal jsem se s jejich hlavní 
kurátorkou a ptal jsem se jí, jestli si pamatuje 

na výstavu Mateje Kréna, kterou tam měl asi 
pět let před mým příjezdem. Odpověděla mi 
na to, že Kréna si pamatuje každý. I to svědčí 
o jeho výjimečnosti,“ míní Jančár.

Světový ohlas Krénovy tvorby vyzdvihuje 
také kurátorka výstavy v Muzeu umění Gina 
Renotière, která připomíná další známá auto-
rova díla: „Jeho knižní rotunda Gravity mixer 
se stala podstatnou součástí expozice Čes-
kého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveru. 
Široká veřejnost ho pak zná především díky 
jeho instalaci IDIOM, kterou v roce 1998 natr-
valo umístil do vestibulu Městské knihovny 
na Mariánském náměstí v Praze. Instalace, 
kterou tvoří přibližně 20 000 knih, je symbo-
lem nekonečnosti poznání a autor za ni získal 
i nejvíce ocenění.“

Knihovna SEFO
Matej Krén není pro Muzeum umění novou 
tváří. Jeho jméno dokonce od počátku figuruje 
v úvahách v souvislosti s projektem SEFO. 

„Mluvili jsme spolu o možné spolupráci nejen 
v rámci výtvarného projektu, ale i stálé insta-
lace. Veřejnosti jsou známá Krénova díla usku-
tečněná v českém veřejném prostoru a bylo 
by skvělé, kdyby mohla být jeho realizace 
zasazena také do knihovny v budoucí budově 
Středoevropského fóra,“ říká Renotière. „Také 
proto jsme potěšeni, že konečně letos dochází 
k představení tohoto autora v Olomouci.“

podílí autor děl, koncepce i celého nesmírně 
složitého systému, z něhož se Mnemocinema 
skládá.

„Matej Krén celou instalaci technicky upraví 
se svým dlouholetým spolupracovníkem 
Kamilem Fajtem. U obou částí výstavy velice 
precizně pracují s daným výstavním prosto-
rem, takže svým způsobem můžeme celou 
instalaci vždy považovat za originální,“ zdůraz-
ňuje Gina Renotière. „Ačkoliv je tedy výstava 
v MUO reprízou, zážitek bude stejně intenzivní, 
znepokojivý a podmanivý jako u premiéry.“

Knihy a zrcadla
V tvorbě Matěje Kréna se překrývá prostor 
symbolické interpretace světa s živoucím 
prostorem lidského bytí, a tak evokuje exis-
tenci nejasného meziprostoru mezi těmito 
skutečnostmi. Jsou to stěny, které vznikají 
postupným vrstvením knih, ale náš pohled 
nezakrývají, naopak, vyjasňují ho a prohlubují 
téměř do „nekonečna“.

„Výstava Mnemocinema je jedinečnou 
možností i pro diváky, kterým nejsou blízké 
klasické výtvarné disciplíny. Mohou se sezná-
mit s uměleckým sdělením, které je obrazně 
i doslova vtáhne do své vizuální reality 
velice poutavým způsobem. Navíc u autora 
s podstatným mezinárodním renomé, který 
není našemu divákovi až tak známý,“ láká 
na výstavu Gina Renotière. •

Matej Krén   (*1958)

Narodil se v Trenčíně, absolvoval Střed-
ní školu uměleckého průmyslu v Bratisla-
vě a pokračoval ve studiu na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě a na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Už v absol-
ventském ročníku získal v roce 1985 čestné 
uznání na mezinárodní studentské výstavě 
v japonském Kobe. V letech 1986–1989 reali-
zoval v barrandovském filmovém studiu Bra-
tři v triku animovaný film THAT’S A MOVIE, 
který byl uveden na mnohých mezinárod-
ních filmových festivalech. Ve španělské 
Huesce získal film za své osobité výtvar-
né ztvárněni Hlavní cenu Danzate del Oro 
(1991). Do roku 1989 se zúčastnil mnohých 
výstav a aktivit neoficiální výtvarné scény. 
Do povědomí širší veřejnosti se natrva-
lo zapsala například výstava Suterén (1989). 
Po Listopadu 1989 se spolupodílel na trans-
formaci na transformaci bratislavské Vysoké 
školy výtvarných umění, kde krátce působil 
i jako pedagog. Od začátku 90. let vystavuje 
na přehlídkách umění ve významných evrop-
ských metropolích i v zámoří. Získal také 
několik prestižních stipendií, například ame-
rické nadace Pollock-Krasner (1991) nebo 
pobyt ve Studiu kreativity v Manufacture 
Nationale de Sèvres v Paříži (1992–1993). Je 
držitelem také několik význačných oceně-
ní: Cenu kritiky a Cenu diváka za dílo Idiom 
na Bienále současného uměni v Sao Paulu 
(1994), hlavní cenu v celosvětové výtvarné 
soutěži Promotion of the Arts organizovanej 
UNESCO v Paříži (1995), Cenu ministra kultu-
ry SR za úspěšnou reprezentaci slovenské-
ho umění v zahraničí (1995, 2011). V roce 2004 
se stal držitelem slovenského výročního oce-
nění za umění – Ceny Tatrabanky. V roce 2013 
získal Cenu Goodwill Envoy za reprezentaci 
Slovenské republiky, kterou uděluje ministr 
zahraničních věcí. Matej Krén žije a tvoří stří-
davě v Bratislavě a v Praze.

MATEJ KRÉN 
MNEMOCINEMA
Muzeum moderního umění 
Salon, Kabinet
12. 11. 2020 – 21. 3. 2021
Výstava se skládá ze dvou celků, projektů – Pasá-
že Mnemocinema a Amnezitáře.

V Pasáži Mnemocinema, která je přímým 
odkazem na bratislavský projekt Pasáž (2004), je 
skutečná materie knihy odstraněná a z původní-
ho myšlenkového rámce se díky moderním tech-
nologiím a iluzorní, pohybující se projekci na LCD 
monitorech stává pasáž virtuální reality s před-
stíranou přítomností knih.

Druhým projektem s názvem  Amnezitář je 
výstava objektů vytvořených z vyřazených knih, 
které prošly destrukčním procesem zastave-
ným těsně před jejich zničením. Výběr exponátů, 
jejich prostorové uspořádání, osvětlení a vůbec 
celá struktura instalace projektu se významově 
pozměňuje, stupňuje, avšak vždy narazí na sevře-
ný rámec skutečného výstavního prostoru.

Matej Krén se osobně podílí na přípravě olomoucké reprízy výstavy

bc Výstava Mnemocinema doputuje do Olomouce z Bratislavy. Foto: GMB/ Peter Homola

Fascinující svět knih  
převedený do technologií 

21. století představí 
 výstava Mateje Kréna

Při přípravě bratislavské premiéry Kréno vy 
výstavy oslovil Ivan Jančár partnerské 
Muzeum umění s možností reprízy, protože 
věděl o dlouhodobém zájmu olomouckých 
kurátorů o tohoto autora. „Vím, že o jedné 
jeho výstavě v Olomouci se už uvažovalo 
dříve, ale bohužel se neuskutečnila. Když jsme 
připravovali jeho výstavu v Bratislavě, mluvil 
jsem s vaším panem ředitelem a zrodil se 
nápad na opakování v Olomouci. A nezůstalo 
jen u nápadu – Mateje Kréna v listopadu uvi-
díte i u vás!“

Repríza šitá na míru
Krénova repríza však nebude úplně klasická, 
protože jeho technicky velmi náročné insta-
lace se musejí přizpůsobit každému prostředí 
přesně na míru. Na podobě výstavy se osobně 
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První ročník olomouckého Trienále vzniká 
v době, kterou jsme si zvykli popisovat jako
napjatou – na místo jednoho celistvého a sdí-
leného světa nebo alespoň jeho představy, 
nastupuje množství světů a představ, které 
o nich lze mít. Otázkou je, kdo je jejich tvůrcem, 
pro koho jsou vytvářeny a jaká pravidla pro 
jejich obývání platí. Anebo jinak – v jakých sku-
tečnostech vlastně žijeme? 

Naši situaci dobře ilustruje historka, kte-
rou nabízí francouzský filosof Bruno Latour 
(převzato z jeho eseje Do You Believe in Rea-
lity?, 2006). Během jedné konference se na něj 
obrátil neznámý muž: „‘Mám na vás otázku,‘ 
řekl a vyndal z kapsy potrhaný kousek papíru, 
na němž měl načmáráno několik slov. Vyrazil 
ze sebe: ‚Věříte v realitu?‘

‚Ale samozřejmě!‘ zasmál jsem se. ‚Co je to 
za otázku! Je realita něco, v co musíme věřit?‘

Požádal mne, zda bych se s ním sešel 
k soukromé diskusi na místě, které mi při-
šlo stejně bizarní jako jeho otázka: u jezera 
nedaleko horské chaty, v podivné imitaci švý-
carského rekreačního střediska v tropických 
horách Teresopolis v Brazílii. „Stala se realita 
skutečně něčím, v co lidé musí věřit?, divil 
jsem se při odpovědi na vážnou otázku, polo-
ženou tajuplným a rozpačitým tónem. Je rea-
lita něco jako bůh, víra dosažená po dlouhé 
a zastrašující diskusi? Existují na zemi i lidé, 
kteří v realitu nevěří?“

Muzeum jako typ instituce, která repre-
zentuje „správné“ vidění světa, je vystaveno 
dlouhodobé kritice. Když nevíme, co je pravda 
a nedokážeme se shodnout na tom, co nás 
činí společenstvím, jak můžeme muzeu věřit? 
S tím pak souvisí jiná pochybnost, kdo muzeum 
tvoří? Obojí se nachází v jádru koncepce Tri-
enále SEFO. My ale nenabízíme pravdu – hle-
dáme ji. Umění chápané jako prostředek 
světatvorby, jako hra, je přinejmenším mož-
ností, jak si to vyzkoušet a nikoho přitom 
nezranit. Myšleno se vší vážností, je to hra.

Abychom docílili základního systému, roz-
hodli jsme se při Trienále využít mechanismu, 
který popisuje právě Latour – do centra pozor-
nosti postavit věc a kolem ní nechat vznikat 
situace, jejichž součástí jsme přirozeně my 
všichni. Díky tomu si lze vyzkoušet, co zna-
mená jednotlivé položky sbírky či světa vnímat, 
zvažovat, pojmenovávat, hodnotit a spojovat 
s ostatními. Před několika lety zorganizoval 
vídeňský odbor pro začleňování minorit sérii 
650 diskusí, při nichž měli jejich jednotliví čle-
nové hovořit o tom, co od společného sou-
žití ve městě očekávají. Výsledkem byl soupis 
banálních pravd typu „bezpečný veřejný pro-
stor“. Přesto je Vídeň jedním z nejlepších míst 

PROSTOR: VIDĚT HUDBOU

Na tvůrčí práci je krásné (a zároveň velmi, 
velmi nevděčné), že ač se autor snaží dojít 
ve svém snažení k dokonalosti, výsledek 
je vždy nejistý. Zní to celé jako hra a je to 
hra, ovšem jenom ti nejlepší z tvůrců (a to 
v jakémkoli uměleckém oboru), kterým 
jde za každých okolností a za každou cenu 
o to dobrat se něčeho, co třeba nevěděli 
na začátku, dobrat se něčeho podstat-
ného o sobě, o druhých, o světě, dobrat se 
něčeho, co čeká na pomyslném druhém 
konci, ti každou hru berou naprosto vážně. 

Součástí programu Trienále tak bude 
hudebně-zvuková intervence do veřejného 
prostoru, konkrétně série tří koncertních 
provedení kratších původních skladeb 
inspirovaných konkrétními místy v centru 
Olomouce. Každé z míst se rozezní trochu 
jinak v závislosti na uměleckém přístupu 
a vnímání každého z oslovených tvůrců, 
kterými jsou skladatelé Tomáš Hanzlík, 
Marek Keprt a uskupení zkušených hudeb-
ních pedagogů Gabriely Coufalové a Jaro-
míra Synka z projektu Slyšet jinak. Pro tuto 
příležitost se stane třetím členem uznáva-
ného uskupení s mezinárodní zkušeností 
i další významný autor soudobé vážné 
hudby Vít Zouhar. Tento projekt bude mít 
v kontextu programu zvláštní postavení, 
protože proběhne formou workshopu pro 
laickou veřejnost. Během tvůrčího víkendu 
si každý z účastníků vytvoří pod supervizí 
zmíněných pedagogů vlastní nástroj a ode-
hraje na něm svůj part. 

Výsledkem celého programu Vidět 
hudbou bude odpolední koncert formou 
společného putování posluchačů od jed-
noho místa ke druhému. Každou produkci 
představí na daném místě krátký rozho-
vor s autorem či autory skladby, v němž 
ozřejmí vznik díla, upozorní na místa 
ve skladbě, která hudebně či zvukově 
reflektují konkrétní prostředí či jeho části 
a vysvětlí, čím právě zvolená lokace v kon-
krétních tvůrcích rezonuje. Exteriéry pro 
všechny skladby jsou předem vybrány 
tak, aby se živá produkce mohla realizovat 
i za nepříznivého počasí. 

Mediálním partnerem se stal Český roz-
hlas Olomouc, který skladby zaznamená, 
aby po dobu trvání trienále mohla tato 
místa dál náhodným kolemjdoucím zpívat 
alespoň reprodukovaně.

David Hrbek

pro život. Důvodem může být, že takto jsou 
banální pravdy něčím, na čem lze mít osobní 
a přímý podíl – protože jsme se pro to sami 
rozhodli.

Současný přístup k muzeím a jejich expo-
zicím je hluboce aktivizační – pod tlakem 
moderních technologií a způsobů komuni-
kace, virtualizace světa, vyžadujeme větší 
míru interaktivity také v místech, která byla 
dříve určena spíše kontemplaci. V tomto 
případě jsem se ale rozhodli dát přednost 
právě jí a apelovat na imaginaci, na vlastní 
schopnost přemýšlet a domýšlet souvis-
losti. Na rozdíl od všech dalších prostředků 
a nástrojů, nemá imaginace omezení. Záro-
veň je jediným prostorem, v němž člověk velí 
a dominuje, a přesto není disparátní – v němž 
svět existuje jako celek. Tématem dneška, 
v některých případech dokonce doslovně 
(třeba u letošních EDO), je antinomie, argu-
ment, který je vnitřně rozporný. Svět, ve kte-
rém žijeme, je samozřejmě snazší definovat 
negací. I přes svou komplexnost ale může 
na celistvost alespoň aspirovat.

Toto je druhé číslo časopisu Muzeion, 
v němž se můžete seznámit s některými z pro-
jektů a lidí, kteří se na Trienále podílejí. Krom 
dvou výstav, které program předcházejí a uvá-
díme je v Galerii Caesar, tento výběr sleduje 
právě komunitní projekty. Všechny promýšlejí 
způsoby, kterými sdělujeme, podprahově však 
apelují především na sdílení. Dodatkem také 
přinášíme možnou variantu expozice, virtuální 
vstup navržený studenty Katedry dějin umění 
UP – který vybrán nebyl, neznamená to ale, že 
by nemohl být a nebylo by to tak správně. 

Barbora Kundračíková

MUZEUM: TICHÝ KŘIK

Tichý křik (Silent Shout) je nová interak-
tivní instalace vizuálního umělce Dana 
Gregora známého jako INITI, vytvořená 
adresně pro prostor tzv. proluky, místa, 
určeného pro stavbu nové muzejní budovy 
Středoevropského fóra (SEFO). Tichý křik 
je o tom, co si občas každý člověk nosí 
sebou v hlavě a třeba si to jen v duchu 
šeptá pro sebe. Často ani nechce, aby to 
někdo slyšel. Ale co kdyby se vaše slova 

„zhmotnila“ a  mohli jste se na ně s odstu-
pem podívat? Tímto způsobem zaplníme 
prostor proluky vlastními významy. SEFO 
tedy nemusí stát, a přesto je. Umístění 
instalace na toto místo také evokuje 
pokus o čistě vizuální a intimnější formu 
vox populi.

Intervence je založena na softwaru 
transformujícím lidský hlas v psaný 
text, který Dan Gregor vyvinul společně 
s programátorem Václavem Opekarem. 
Na architektonickém řešení vstupu do pro-
luky a pojednání celého prostoru v jeho 
okolí se budou podílet studenti brněn-
ského VUT pod vedením Nicol Galeové.

DAN GREGOR (* 1979, Praha) 

vystupující pod pseudonymem INITI, byl 
v minulosti členem umělecké skupiny 
Macula, s níž se podílel na videomapping-
ových projekcích, např. na Staroměstské 
radnici v Praze (2010) či na New Museum 
v Liverpoolu (2011). Společně s hudební-
kem Floexem vytvořil pro olomouckou 
kapli Božího Těla interaktivní projekt 
Archifon (PAF, 2011), který Gregor dále roz-
vinul v Bruselu (Nuit Blanche, 2012), Linzi 
(Ars Electronica, 2014), či Glasgow (Sonica 
Fest 2017). Mezi jeho další výrazné reali-
zace patří scénické zpracování divadel-
ního představení Antikódy pro Národní 
divadlo v Praze (2014) a Guide v divadle 
Ponec (2015) s choreografkou Věrou Ond-
rašíkovou. V současnosti se můžete setkat 
s jeho prací v různých galerijních prosto-
rách v podobě interaktivní instalace Digi-
tal Playground, či v podobě 360° projekce 
v Planetáriu Praha, na které spolupracoval 
s norským hudebníkem Biosphere.  

PROJEKT: NÁSTĚNKA

Co se stane, když si na nástěnku nad svým 
stolem připíchnete špendlíkem výstři-
žek z časopisu, lístek s telefonním číslem, 
přepsaný citát z knihy a fotku svých dětí? 
Do jakého vztahu se tyto předměty dosta-
nou, jak mezi sebou komunikují a co vám 
mají informace na nástěnce sdělovat? A co 
když taková nástěnka nevisí nad vaším 
stolem, kde její uspořádání často ovlivňuje 
náhoda a její sdělení je spíše soukromé, ale 
visí třeba ve vstupní hale městské knihovny 
nebo na vrátnici firmy, kde plní účel infor-
movat o aktualitách všechny, kteří dané 
místo navštěvují? 

Projekt Nástěnka připravuje Muzeum 
umění Olomouc ve spolupráci se spolkem 
Obrazy napříč obory, který se dlouhodobě 
zabývá vizuální kulturou a sleduje roli, 
jakou v současné společnosti hrají obrazy 
a vizuální informace. Nástěnka je umělec-
kým zásahem do veřejného prostoru. Jeho 
cílem není pouhé přivlastnění vývěsních 
ploch coby předpřipraveného prezen-
tačního prostoru, nýbrž vyzdvižení jejich 
potenciálu jakožto nenápadného, a přesto 
všudypřítomného informačního média se 
specifickými estetickými pravidly. Právě 
hra s kompozicí a obsahem a vyzdvižení 
formálních kvalit média posunuje jeho 
utilitární funkci do oblasti umění ve veřej-
ném prostoru. Nástěnku vnímáme jako 
svébytný typ vizuálního rozhraní, který 
je schopný transformace od nástěnných 
novin ve stylu socialistické stěngazety 
přes oslavné okno pracovníků týdne až 
po investigativní plochu detektivů a kon-
spirátorů. Tuto různorodost reflektujeme 
jak výběrem lokací (např. univerzitní koleje, 
vestibul nemocnice, podniková kantýna), 
tak zaměřením a výtvarným pojetím, které 
předpokládá tradiční „nástěnkářské tech-
niky“ korku a špendlíku i moderní projekci 
např. pomocí digitálních médií. 

Autorem projektu je Tomáš Kolich 
– historik umění, teoretik, publicista 
a zakladatel spolku Obrazy napříč obory. 
Společně s kurátorem Muzea umění Olo-
mouc Jakubem Frankem připravili pro 
Trienále SEFO sérii intervencí, jejichž pro-
střednictvím Trienále vykračuje z institu-
cionálního rámce do veřejného prostoru 
a obohacuje výstavní formát o prvek kaž-
dodenního náhodného setkávání s umě-
ním na neobvyklých, nebo naopak zcela 
běžných místech. 

Jakub Frank

OSOBNOST: PAVEL BÜCHLER

Pavel Büchler *1952, výtvarník, pedagog, 
spisovatel, studoval na Střední průmyslové 
škole grafické a na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. V roce 1981 emi-
groval do Anglie, kde spoluzaložil a řídil 
galerii Cambridge Darkroom (1984 –1987). 
Byl vedoucím katedry výtvarného umění 
na Glasgow School of Art (1992–1996) 
a od roku 1997 působil jako profesor 
na Manchester Metropolitan University. 
Krom vlastní výtvarné činnosti, za kterou 
v roce 2009 získal cenu The Northern Art 
Prize, se zabývá teorií a kritikou v oblas-
tech současného umění, fotografie, filmu 
a pedagogiky. Je znám především svými  
konceptuálními díly, instalacemi. Ve své 
tvorbě vychází z práce s jazykem, s vintage 
technologií, fotografií a nalezenými věcmi 
FIND OBJECTS. 

Vystavuje již přes třicet let, a to po celém 
světě. Z výstav realizovaných za poslední 
roky můžeme zmínit ty, které proběhly 
například ve Fondazione Prada v Miláně, 
Sprengel Museum v Hanoveru, Centre for 
Contemporary Arts v Glasgow, Museum 
of Contemporary Art v Denveru, Centre 
d’Art Contemporain v Ženevě či Museion 
v Bolzanu. Jeho práce jsou ve sbírkách Tate 
Gallery v Londýně, Museum of Modern Art 
v New Yorku (MoMA), Van Abbemuseum 
v Eindhovenu, Fundació la Caixa v Barce-
loně a dalších institucích. Ačkoliv je Pavel 
Büchler  původem z Prahy, jediné dvě samo-
statné výstavy u nás realizoval pražský 
DOX. Nesly názvy Marná práce a  How To 
Make It Go Away.

Expozice v rámci trienále bude sestávat 
ze čtyř komponentů, které časově pokrý-
vají tři dekády tvorby autora – od extrém-
ních zvětšenin fotografií z denního tisku, 
které byly charakteristické pro jeho 
tvorbu na přelomu 80. a 90. let, přes práce 
s nalezeným textem, zvukem a objekty, až 
po současný zájem o technologii knihtisku. 
Mezi vybraná díla patří Fly (Moucha, 2009) 

- původní světelný ukazatel nouzového 
východu, ze kterého se ozývá bzučení 
mouchy nebo zářivky „uvězněné“ uvnitř. 

Gina Renotière

TRIENÁLE SEFO 2021
Věříte v realitu?

TRIENÁLE
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Andere Seite Studio je multidisciplinární tvůrčí 
kolektiv Radka a Zdeňka Květoňových, půso-
bící v severních Čechách, a to zejména v Lito-
měřicích a jejich okolí. Studio je dlouhodobě 
zaměřeno na rozvíjení topografické fotografie 
jako hlavního nástroje prozkoumávání dyna-
miky kulturních a přírodních procesů, rytmů 
a vrstev žitých míst. V aktuálním výstavním 
souboru Terezinálií jsou obsaženy vybrané 
výsledky propojení dvou zásadních linií tvorby 
A.S.S. První linií je dlouhodobý fotografic-
ký průzkum Terezína a jeho blízkého okolí, 
založený na pravidelném sestupu do terénu 

Výstava tří autorů reaguje na hlavní téma 
letošních Ekologických dní Olomouc (EDO) – 
a předkládá argument v argumentu. Jestliže je 
dnes ekologie a vztah ke kra-
jině jedním z hlavních témat, 
která sledujeme, jestliže se 
zároveň pozornost soustředí 
na několik málo vybraných 
oblastí jako jsou nedostatek 
vody v krajině nebo oteplová-
ní země, jak je to s těmi, která 
jsou pro běžné vnímání příliš 
křehká či marginální? A jak je 
to s osobní zkušeností s dneš-
ní krajinou? Absolventku 
Ateliéru architektury pražské 
UMPRUM Marii Štefano-
vou, grafika Šimona Brejchu 
a intermediálního umělce 

zkoumaného místa, splynutí s jeho rytmem 
a následném konstrukčním výběru a systema-
tizaci mnohotvárně zachycených pozůstatků 
a stop změny. Druhou linií je překračování 
hranic média fotografie, odstředivé pátrání 
po možnostech jeho proměny. Dlouhodobé 
mapování terezínského prostředí dalo vznik-
nout rozsáhlému, spletitému archivu. Tato 
výstava je dalším z dlouhé a nikdy nekončící 
řady pokusů jej uspořádat.

Motiv archivu, s nímž Radek a Zdeněk Kvě-
toňovi soustředěně pracují, navíc v oblasti 
fotografie (která dala promýšlení tohoto 

Michala Kindernaye spojuje zájem o efemér-
ní, nenápadné, ale soustavně se opakující 
fenomény. V jejich tvorbě se vzájemně zrcadlí 

moderního způsobu shromažďování a organi-
zace dat prvotní impulz) je jedním z klíčových 
momentů, k němuž se samozřejmě vztahuje 
také jakákoli paměťová instituce - tedy i muze-
um. Zařazení výstavy do rámce Trienále se 
nicméně – za současné krize – zdá být ještě pří-
značnější. Kvůli posunům zahájení jednotlivých 
programů, včetně samotného Trienále, totiž 
dochází k podobnému míšení a revokování 
sedimentů, které způsobila povodeň v terezín-
ské zahrádkářské kolonii.

a zpřesňují, místy ovšem také popírají – fungují 
a jednají jako autonomní entity nadané vlastní 
identitou nezávislou na té lidské. Ať už je to otisk 

větve, záznam zvuku či mapo-
vání uplynulého děje, člověk je 
jeho příjemcem, byť aktivním, 
nikoli původcem. Chce se téměř 
říci, že Kant po Duchampovi, 
Kant v době post-konceptuální, 
je možná pasé – Kant po antro-
pocénu, ve světě, který už 
není pouze či především lidský, 
ovšem získává na zajímavosti. 
Nejen proto, že revize lidské 
dominance v ekosystému 
znovu otevírá otázky svobody 
přemýšlet i konat, respektive 
morální zodpovědnosti za to, 
co z obojího vyplývá.

TRIENÁLE SEFO 2021 V GALERII CAESAR

Leitmotivem olomouckého Trienále jsou „před-
stavitelné podoby světa“. Papír přitom chápeme 
jako metaforu našeho způsobu přemýšlení 
o něm – využíváme jej ke snění, k vyjadřování 
se, je pro nás nástrojem kreativity. Také je to ale 
věc, která má své kvality, svou strukturu i barvu. 
Reagujeme na něj všemi smysly. Všichni víme, 
že papír ruční a ten průmyslový jinak chutná 
a rozhodně jinak voní. Všechno rozvažování 
začíná právě tady – u naší zkušenosti se světem, 
u smyslů. Skrze smysly, jak říkal německý filosof 
Alexander Gottlieb Baumgarten, vstupujeme 
do poledního světla racionality.

Studenti Katedry dějin umění Univerzity 
Palackého proto k Trienále přistoupili po svém 

– a navrhli vlastní program, který komplexní 
smyslovou zkušenost přímo vyžaduje.

Trienále, které bychom chtěli
První ročník Trienále se zaměřuje na muzeum 
a způsoby poznávání světa. Trienále umožňuje 
poznávání umění skrze všechny smysly. Boří 
hranici mezi dílem a divákem. Noří se do světa 
nevidomých a vidoucím představí svět tmy 
a představivosti. Prostředníkem mezi světem 
vidících a nevidomých je papír. Mnohdy je to 
jediný nástroj, kterým může právě nevidomý 
člověk poznávat svět kolem sebe. 

Je určitým paradoxem, že teprve výstavy, 
při nichž neplatí zákaz dotýkat se exponátů, 
skutečně ztělesňují princip muzea. Muzeum se 

přece musí každého jedince dotýkat. Dotýkat 
se ho na intelektuální, psychické a sociální 
rovině. A Trienále umožňuje člověku dotýkat 
se ho i fyzicky. Návštěvník může vztáhnout 
ruku, dotknout se díla a prožít je. Nevido-
mým umožňují poznání i štítky s Braillovým 
písmem, díky nimž se sami dozvědí o tom, co 
cítí a vnímají. Vzniká zde spojnice muzeum – 
člověk – smysly – zkušenost – paměť, a právě 
prostřednictvím těchto souvislostí se sžíváme 
s muzeem a tím, co pojímá, nejlépe.

Přístupy
V rámci Trienále se proto představí autoři 
využívající tzv. Čečovy metody. Na plochu 
plátna je  při ní nanášena vrstva magmatické 
barvy, kterou dokáží rozeznat také nevidoucí. 
Můžou tak „vidět“ výsledek své práce a také se 

seznámit s tvorbou svých stejně 
tvořících souputníků. Plátno lze 
totiž převést do reliéfu. 

Podceňovat ale nelze ani 
možnosti osvědčeného Braillova 
písma, které je nakonec určeno 
přímo pro papír. Vytvořil jej Louis 
Braille, sám nevidomý, úpravou 
vojenské abecedy určené ke čtení 
za tmy. Svůj systém sestávající 
z dvanácti perforací postupně 
zredukoval na šest. Body jsou 
uspořádané do obdélníku v roze-
stavení 2 x 3, přičemž jsou kom-
binovány s prázdnými plochami. 
Celkem lze tímto způsobem 
vytvořit 64 jedinečných znaků, 

znak o šesti prázdných bodech představuje 
mezeru. První kniha v Braillově písmu pak 
mohla poprvé vyjít roku 1829. 

Doprovodný program Trienále nabízí využití 
hmatových rukavic. Tyto rukavice dokáží zpro-
středkovat umělecké dílo nevidomým a vidou-
cím ukázat, jak bohatou fantazii můžeme mít, 
i když (protože) nevidíme. Otevírají nám novou 
dimenzi v poznávání umění. Z každé rukavice 
vede drát připojený k rukavicím, vydávající 
impuls do multifrekvenčních aktuárorů, které 

začnou vibrovat. Pak už záleží jen na naší cit-
livosti a představivosti. Je jen otázkou času, 
kdy se technologie hmatových rukavic začne 
rozšiřovat do galerií a muzeí a nevidomí budou 
běžnými návštěvníky těchto institucí. 

Spojnici mezi světem vidících a nevidomých 
lze ale vytvářet také prostřednictvím japon-
ského umění origami. Právě hmat patří mezi 
nejdůležitější smysl nevidomých, díky němu 
alespoň částečně dokáží vidět a vnímat vnější 
podněty. Návštěvník sám pozná jaké to je sou-
středit se pouze na hmat a vidět svět tak, že se 
ho stačí jen dotknout. 

     
Umělci
Iva Zuchová se narodila už nevidomá, vystu-
dovala konzervatoř a dokonce pracovala jako 
galeristka. Výtvarné nadání v ní objevil Evžen 
Perout a dodnes navštěvuje ateliér Nadace 
Artevide, ve kterém pracuje metodou člena 
nadace Dina Čeča. Ve svých pracích, využí-
vající Čečovy metody, nejčastěji zobrazuje 
lidské postavy.

Lumír Čmerda je ilustrátor, výtvarník 
a farář Československé církve husitské, který 
je známý především dřevěnými reliéfy. Sám 
o svých dřevořezech mluví jako o haptických, 
nikoliv optických. Své výstavy přizpůsobuje 
nevidomým návštěvníkům, protože plasticita 
jeho děl umožňuje vnímat umění i přes jejich 
hendikep.

Barbora Holešovská, Tereza Jelínková,  
Andrea Obíralová, Alena Oralová, Eva Špačková

Olomoucké trienále začíná dvojicí drobných výstav, které hostí Galerie Caesar. Na stejném místě bude 
v příštím roce program pokračovat. Galerie je jednou z partnerských institucí Muzea umění Olomouc. 

Terezinalia: Archeologie změny (práce vzniklé v rámci Andere Seite Studio)
galerie caesar  |  6. října — 1. listopadu 2020  |  kurátor: Ondřej Dadejík

Šimon Brejcha, Michal Kindernay, Marie Štefanová
galerie caesar  |  3. listopadu — 29. listopadu 2020  |  kurátoři: Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová

Šimon Brejcha, Bílá zeď, 2019, hlubotisk

Ukázka práce s hmatovými rukavicemi / Touching Masterpieces

NA DOTEK: TRINÁLE PODLE STUDENTŮ  
KATEDRY DĚJIN UMĚNÍ UP / VLASTNÍ VERZE 
V YPRÁVĚNÍ

Jeden z reliefů Lumíra Čmerdy
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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.

i návštěvníky také platí povinnost nosit 
roušky zakrývající ústa a nos,“ říká tiskový 
mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Obsluhující personál také dbá na respek-
tování aktuálních hygienických požadavků 
a zděluje návštěvníkům případné novinky. 

„Máme také prosbu směrem k našim návštěv-
níkům. Pokud se necítíte zdrávi, nenavště-
vujte veřejné prostory a programy muzea 
a neohrožujte ostatní,“ dodává Kasal.

Také během podzimních měsíců 
mohou lidé bez obav navštívit Muzeum 
umění, které nadále dodržuje maxi-
mální hygienická opatření na ochranu 
návštěvníků.

„Veřejné prostory samozřejmě pravidelně uklí-
zíme a dezinfikujeme. U pokladen, ve vstupech 
do expozic či ateliérů jsou umístěny nádoby 
s dezinfekcí a podle aktuálního vývoje další 
ochranné pomůcky. Pro naše zaměstnance 

Vilem Reichman, Ladislav Postupa, 
Antonín Gribovský, Jan Hajn, Rupert 
Kytka, Ivo Preček to jsou jen některá 
jména fotografů, jejichž díla jsou od září 
k vidění ve slovinské Lublani.
Výstava Poezie každodennosti | Česká poválečná 
avantgardní fotografie v Galerii Photon představí 
trendy v české autorské fotografii šedesátých let 
20. století. „Na výstavě prezentujeme například 
jednu z prvních fotografických skupin v Česko-
slovensku – skupinu DOFO, která je úzce spjata 
s Olomoucí. Její členové navázali jak na mezivá-
lečnou avantgardu, zejména surrealismus, tak 
i na aktuální trendy 50. a 60. let minulého století, 
jako byl informel či lettrismus,“ říká kurátorka 
výstavy Štěpánka Bieleszová.

Skupina DOFO svou kvalitou brzy překonala 
hranice Olomouce i Československa a zařadila se 
svým významem mezi širší evropskou uměleckou 
scénu. „Na výstavě ale připomínáme i souput-
níky této skupiny. Mám na mysli především členy 
libereckého Studia výtvarné fotografie, jako byli 

 informace pro účastníky edukačních 
a doprovodných programů

 pro všechny:
○ S ohledem na prostorové možnosti edukačních studií 

jsme o několik míst snížili kapacitu workshopů.

○ Na příchod lektorů čekají účastnící programu v pro-
storu pokladny, kde jim organizátor případně sdělí 
další podmínky průběhu programu.

○ Před zahájením samotného programu provedou 
všichni účastníci důkladnou desinfekci rukou. Pokud 
to bude nutné, absolvují program s rouškou či respi-
rátorem apod.

○ Programu se nesmí zúčastnit nikdo s příznaky 
infekce dýchacích cest. Organizátor si vyhrazuje 
právo nevpustit návštěvníka do prostor, kde probíhá 
program, pokud se důvodně domnívá, že je nemocný.

○ Účastníci programu respektují další hygienické poža-
davky organizátora, který reaguje na aktuální vývoj 
situace v zemi.

 navíc pro školní skupiny:
○ Pro zajištění hygienicky nezávadných prostor je 

nutné, aby byla přihláška na edukační program uči-
něna minimálně tři týdny před jeho uskutečněním.

KRÁTCE

Do Muzea umění můžete  
i během podzimu  
bezpečně  
a bez obav

MUO představuje  
českou poválečnou  
fotografii v Lublani

Rupert Kytka, Rafter System, 60. léta 20. století

Jan Pikous nebo Čestmír Krátký,“ připomíná 
Bieleszová. „Pro dotvoření dobového kontextu, 
a také jako ukázky špičkové úrovně české 
fotografie 60. let nebudou chybět ani práce 
Emily Medkové či Miloslava Stibora.“
Výstava Poezie každodennosti potrvá 
v lublaňské Galerii Photon do 16. října.

NOVOU 
PŘEDSEDKYNÍ ICOM 
ČESKÁ REPUBLIKA  
JE GINA RENOTIÈRE

V čele Českého výboru ICOM nově stojí zástup-
kyně ředitele Muzea umění Olomouc Gina 
Renotière. Ve funkci tak po pěti letech nahradila 
Martinu Lehmannovou.

„Je to pro Muzeum umění i mě osobně velká 
čest a zároveň velký závazek, protože je před námi 
období příprav Generální konference ICOM, kte-
rou bude hostit Česká republika v roce 2022,“ říká 
Gina Renotière.

Jde o událost, jejíhož bohatého programu s více 
než 150 přednáškami či workshopy se účastní přes 
3000 muzejníků z celého světa. Organizační výbor 
ICOM Česká republika už nyní navazuje spolupráci 
s partnery na všech úrovních od místní po národní 
i mezinárodní, tak, aby vše proběhlo bez problému. 

„Uspořádání generální konference na špičkové 
úrovni je pro nás prvořadým a také velmi nároč-
ným úkolem. Zároveň v tom ale vidím jedinečnou 
příležitost prezentovat na mezinárodní scéně čes-
kou kulturu,“ zdůrazňuje nová předsedkyně ICOM 
Česká republika.

„Právě z jeho podnětu došlo k historizují-
cí přestavbě kapitulního děkanství spolu 
s unikátní výzdobou Erbovního sálu a neo-
renesančním vybavením kaple sv. Barbory,“ 
představuje Roberta Lichnovského kurátorka 
stálé expozice Helena Zápalková.

Přímo v Erbovním sále bude vystaven 
Lichnovského portrét od vídeňského malí-
ře Josefa Kisse. Druhou Klenotnici pak zapl-
ní vzácný filigránový soubor liturgických 
předmětů, který jako děkan kapituly nechal 
pořídit ve Vídni u příležitosti převzetí úřadu, 
a také výjimečná souprava obřadních textilií. 

„Ta byla zhotovena pro jeho primici, tj. první 
veřejnou bohoslužbu, kterou nově vysvěce-
ný kněz Robert Lichnovský sloužil 24. květ-
na 1846 v kostele sv. Petra a Pavla na panství 
knížecího rodu Lichnovských v Hradci nad 
Moravicí. Mši doprovázel hrou na varhany 
rodinný přítel, věhlasný skladatel a klavírista 
Férencz Liszt a mezi hosty nechyběl ani vra-
tislavský biskup Melchior von Diepenbrock. 
Bohoslužebná souprava byla zřejmě společ-
ným darem celé rodiny novoknězi ze svého 
středu, jednotlivé části souboru nesou totiž 
erby příslušníků rodu,“ dodává Zápalková

Novinky ve stálé expozici
Stálá expozice Ke slávě a chvále se letos 
na podzim výrazně promění. Některé expo-
náty totiž poputují do Litoměřic jako sou-
část projektu Arcidiecézní muzeum Olomouc 
JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické 
diecéze. Uvolněná místa částečně nahradí 
díla z kroměřížské obrazárny, ale také další 
artefakty, z nichž některé se veřejnosti před-
staví vůbec poprvé či ve zcela nových, pře-
kvapivých souvislostech. 

„Z bohatého fondu kroměřížské 
obrazárny doplní barokní expo-
zici Arcidiecézního muzea napří-
klad expresivní malba Inspirace 
sv. Jeronýma, kterou kolem roku 
1628 vytvořil Johann Liss, přední 
reprezentant benátské malby 17. sto-
letí. Nově návštěvníci uvidí také 
obraz Vidění sv. Štěpána z roku 1699 
od v Čechách působícího vratislav-
ského malíře Jana Kryštofa Liš-
ky nebo působivé Zátiší s dopisem 
(1651–1654) od Samuela van Hoogst-
raeten, reprezentativní dílo barok-
ní malby typu „trompe l’oeil“ ( pozn. 
red.: z francouzštiny, v překladu 

„oklamat zrak“),“ říká Zápalková.

Stálou expozici doplní také artefakty umě-
leckého řemesla. „Mezi vynikající ukázky 
středověkého zlatnictví náleží nepochyb-
ně relikviářové Ostensorium sv. Martina 
z pokladnice olomoucké katedrály sv. Václa-
va. Ač bylo poznamenáno pozdějšími úprava-
mi v 16. století, jeho původní věžový nástavec 
a část sochařského vybavení z doby kolem 
roku 1400 náleží do období tzv. krásného slo-
hu,“ prozrazuje Zápalková.

Reprezentantem barokní produkce slovut-
ných augšpurských zlatnických dílen je pak 
Monstrance s anděly od Georga Ernsta z polo-
viny 17. století, opět z katedrály sv. Václava. 
Jde o příklad jedné z nejstarších barokních 
monstrancí tzv. sluncového typu, která v sym-
bolické rovině vychází z přirovnání Krista, 
přítomného v proměněné hostii, ke slunci. •

Stálou expozici Arcidiecézního muzea 
doplní kroměřížské obrazy i vzpomínka 

na Roberta Lichnovského
Na zcela novou instalaci se mohou těšit návštěvníci Arcidiecézního muzea v tzv. druhé Klenotnici  

a částečně také v Erbovním sále, kde připomeneme osobnost olomouckého kanovníka a od roku 1868  
prvního preláta kapituly, knížete Roberta Lichnovského z Voštic. 

Georg Ernst, Monstrance s anděly, Augsburg 1650,  
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

Johann Liss, Inspirace sv. Jeronýma, kolem 1628,  
Arcibiskupství olomoucké

Josef Kiss, Portrét olomouckého kanovníka Roberta 
Lichnovského, 1873, Arcibiskupství olomoucké

Dalmatika z primičního paramentu kanovníka Lichnovského, 
1846, Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

STÁLÁ EXPOZICE
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Kdo dále patřil na počátku 50. let do Kolářo-
va tvůrčího okruhu a jaký na sebe spříznění 
umělci měli vliv?
To je velice široká otázka, na kterou se aktu-
álně pokusila zdařile odpovědět moje stu-
dentka Anna Strnadlová v magisterské práci 
Tichá přátelství: Vladimír Fuka, Eva Fuko-
vá, Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek, Jan Rychlík, 
Kamil Lhoták, Josef Schwarz-Červinka, Jan 
Hanč a Emanuel Frynta. I z této práce vyply-
nulo, že přestože všichni tito přátelé patři-
li k nezávislým tvůrčím osobnostem první 
poloviny padesátých let, pozice Jiřího Koláře 
byla naprosto zásadní.

Kolář (a nejen on) v této době častěji pracu-
je s formou deníkových záznamů, píše tak 
Dny v roce, Roky v dnech, a datuje také jed-
notlivé koláže v Babyluně. Je ta datace jed-
notlivých listů podstatná? Jsme schopni 
říct, zda se váže ke konkrétním událostem? 
Nenašla jsem žádné doklady o něčem skuteč-
ně specifickém, co by se v daném období stalo. 
Domnívám se ale, že datování souvisí s potře-
bou chápat každý list jako doličný předmět, 
jako svědectví každodennosti, která v roce 
1952 měla setrvalý charakter.

50. léta – černá díra  
české výtvarné historie
Na čem kromě Babyluny právě teď 
pracujete?
Od minulého roku řeším společně s Hanou 
Rousovou grant Grantové agentury ČR. Týká 
se českého umění padesátých let, resp. obdo-
bí let 1947–1961 v rozpětí od nezávislého 
a potlačovaného proudu až po zcela oficiální 
produkci, o němž uvažujeme v rámci meziná-
rodního sociokulturního kontextu. I tento-
krát je naším cílem rušit klišé a tabu, která 
jsou s tímto obdobím spojená. Chceme vyvést 
české umění z omezeného pojímání soustře-
děného tradičně na místní kontext. Hledáme 
zásadní problémy, které Evropu bez ohledu 

na „železnou oponu“ spojují napříč politický-
mi, společenskými a výtvarnými (kulturní-
mi) systémy.

Jste přední odbornice na umění 40. až 60. 
let. Máte za sebou jak monografické výsta-
vy umělců činných v daném období, tak 
velké syntetické přehlídky. Co vás zajímá 
na tomto okruhu autorů nejvíce? 
Pokud jde o 40. a 50. léta, byla podnětem 
k mému zájmu mimo jiné skutečnost, že 
s výjimkou okruhu českých surrealis-
tů a mladých sochařů Wagnerova atelie-
ru neexistovala představa o celku výtvarné 
aktivity v těchto obzvláště těžkých letech. 
Postupně vznikaly monografie a katalo-
gy některých jednotlivců, ale chyběla úva-

ha o jejich vztahu k obecnějším souřadnicím 
doby. Padesátá léta byla černou dírou české 
výtvarné historie. Přitom ale právě z auto-
rů, kteří se nedali zlomit v období největšího 
kulturního dogmatismu, vyrostli ti umělci, 
kteří se později stali hlavními představiteli 
tzv. generace šedesátých let. Jejich raná tvor-
ba však v tomto období nebyla vystavována, 
překryla ji tvorba aktuální, reagující na dyna-
miku doby se snahou zapojit se do aktuální-
ho mezinárodního diskurzu.

Pro Muzeum umění Olomouc jste již uspo-
řádala několik výstav – poslední byla 
retrospektiva Zbyňka Sekala, předtím 
Běly Kolářové. Pracujete ale také na vel-
kých syntetických přehlídkách zaměře-
ných na poměrně úzce vymezená období. 
Nyní jde o výstavu jednoho konkrétní-
ho souboru, vlastně takové sběratelské 

Vznik tohoto souboru následuje nedlou-
ho po Kolářově rozchodu s komunistic-
kou stranou a s myšlenkami komunismu 
vůbec. Zároveň časově asi o půl roku před-
chází jeho zatčení za napsání Prométheo-
vých jater. Odráží se doba a tyto zkušenosti 
v Kolářově tvorbě?
Odraz doby v Babyluně je zřejmý, je možné 
ho číst v epigramových názvech jednotlivých 
listů, lze jej zachytit už ve zmíněném pod-
titulu. V tomto smyslu soubor opisuje jaký-
si oblouk od prvního listu konstatujícího, že 
Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu, až 
k listu poslednímu, oznamujícímu, že Není 
kříže bez Golgoty. Doba je samozřejmě pří-
tomná i v přesném datování listů, které odpo-
vídá tehdejšímu zaujetí Koláře a jeho přátel 
formou deníku jako možnosti, jak se soukro-
mě a svobodně vyslovit k tomu, co prožíva-
li. Kolářovy koláže z počátku padesátých let, 
včetně Babyluny, přitom ukazují, že období 
pozdního stalinismu generovalo v tvůrčích 
osobnostech nejen vážnost, ale také absurd-
ní humor, smysl pro paradox, černý humor. 
V tom všem se ale kritika režimu, odpor 
k hlouposti a krutosti, projevuje. 

První výstava kompletního souboru 
textogramů Jiřího Koláře s názvem 
Babyluna začala v Muzeu umění 1. října 
a potrvá až do 3. ledna. Díky ní mohou 
návštěvníci Muzea moderního umění 
nahlédnout do asociativního a meta-
forického myšlení autora spojeného 
s uměleckou tvorbou na pomezí poezie 
a výtvarného umění. Výstavu společ-
ně s kurátory z MUO připravila přední 
odbornice na československé umění 40. 
až 60. let minulého století Marie Klime-
šová, která mimo jiné prozradila, v čem 
je Kolářova Babyluna mimořádná.

Jak byste interpretovala název Babyluna?
Součástí titulního listu Babyluny je repro-
dukce slavné babylonské věže od Pietra Bru-
eghela staršího. Je vložena do kruhového 
útvaru obklopeného prstencem noční oblo-
hy. Babylon je zde jako metafora poválečného 
světa, v němž sebezničující pýcha přived-
la lidstvo ke ztrátě schopnosti domluvit se; 
autor ji propojuje s uhrančivou mlčenlivos-
tí nejbližšího vesmírného tělesa. K němu se 
vztahuje i motto alba: „Kolem každého stále 
krouží luna – satelit“. Na titulním listu Kolář 
otevřeně a výtvarně vyjádřil politickou 
metaforu. Babylonskou věž zadupává útvar 
pochodujících vojenských holínek. Název 
alba – sám o sobě koncipovaný jako textová 
koláž – Jiří Kolář upřesňuje v podtitulu, kde 
jej nazývá „vyslovením osudu“.

Babyluna je sérií konfrontáží – nad sebe 
kladených časopisových výstřižků, které 
autor doplňuje autorskými příslovími a spo-
jení obrazu s textem nazývá textogramy. 
Proč zvolil právě tento způsob spojení tex-
tu s obrazem a máme nějaké srovnání, vzá-
jemný vztah se soudobou tvorbou u nás 
a v zahraničí?
Kolář v době, kdy vznikla Babyluna, pobí-
zel své přátele k psaní deníků. Vladimír Fuka 
právě tehdy vytvořil kresebný deník 1952 
s drobnými přípisy komentujícími události. 
Jiří Kolář ale v Babyluně přichází s náročněj-
ším řešením – obraz, resp. konfrontáž spojuje 
s matoucími výroky, které přesahují konkrét-
ní aktualitu. Kolář zde poprvé vykročil ze své-
ho postavení literáta, básníka a vytvořil nový 
syntetický heterogenní útvar, kde na rozdíl 
od obvyklého modelu básnické sbírky rozšiřu-
je účinek slova výtvarnými prostředky.

Kolář a další autoři z jeho okruhu se v této 
době pouští aktivně do experimentování 
s obrazem. V rozhovoru s Vladimírem Bur-
dou popisuje, že se způsobem konfronta-
ce dvou a více obrazů bez dalších tvůrčích 
zásahů přišel Zdeněk Urbánek. Čím se ten-
to způsob práce lišil od surrealistické nebo 
dadaistické koláže?
Vedle Urbánka se na některých konfrontá-
žích podílel i Vladimír Fuka, bývají podepsá-
ny UFK. Princip svým způsobem vychází ze 
starých reprodukcí v časopisech z počátku 
století, kde byly humorné konfrontáže oblí-
bené. Působivost takových nijak neupra-
vovaných, jen civilně nad sebe umístěných 
reprodukcí spočívá v pobídce diváka, aby si 
pointu jejich spojení vytvořil sám. 

Jak Babyluna a autorova raná výtvarná 
tvorba zapadá do soudobé tvorby okruhu 
Skupiny 42? 
V době vzniku Babyluny už Skupina 42 jako 
skupina neexistovala. Pomineme-li ale prv-
ní Kolářovy koláže ze 30. let, je třeba připo-
menout, že s výstřižky z dobových i starých 
časopisů pracoval už ve čtyřicátých letech. 
Tehdy ale především formou „nalezené kolá-
že“ – reprodukce, jejíž vnitřní absurdita ji 
v Kolářových očích posouvala mimo realitu. 
Vzdáleně by se dalo říci, že v oblibě starých 
žurnálů se dotýká stejného motivického 
okruhu jako přítel ze Skupiny 42 Kamil Lho-
ták. Zatímco Lhoták ale podléhá jistému sen-
timentu ve vztahu k počátku století, pro 
Koláře je každá reprodukce materiálem pro 
aktuální výpověď.

Marie Klimešová  (*1952)

je historička umění a kurátorka. Působila 
v Národní galerii Praha, v Ústavu dějin umění 
Akademie věd či v Galerii hlavního města 
Prahy. V současnosti vyučuje v Ústavu pro 
dějiny umění Univerzity Karlovy. Zabývá se 
především uměním 40. – 60. let minulého 
století a neoficiální uměleckou scénou obdo-
bí komunismu v Československu. Je autorkou 
řady monografických i syntetických výstav 
a odborných publikací. Pro Muzeum umění 
Olomouc dříve připravila velké monografické 
přehlídky Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou 
před se a Experiment, řád, důvěrnost: ženské 
rastry Běly Kolářové.

Textogram  je autorská technika Jiřího 
Koláře spojující výtvarnou tvorbu s krátkým 
básnickým textem – v Babyluně má text 
formu autorského pořekadla. Vztah mezi 
obrazem a textem je neodlučitelný, obrazové 
konfrontáži dodává text nový význam.

Konfrontáž je technika výtvarné koláže, 
při níž výsledný obraz vzniká položením dvou 
zdánlivě nesouvisejících obrazů vedle sebe 
nebo pod sebe – spojení dvou obrazů vytváří 
na základě asociací a symboliky nové význa-
my. Konfrontáž představil okruhu kolem 
Jiřího Koláře spisovatel a překladatel Zdeněk 
Urbánek a na přelomu 40. a 50. let se stala 
oblíbenou výtvarnou technikou navazující 
na formálně odlišnou surrealistickou koláž.

VÝSTAVA

Marie Klimešová: V Babyluně 
se mohl Kolář soukromě a svobodně 

vyslovit k dění v 50. letech

pozoruhodnosti. Jaká kurátorská práce 
vám vyhovuje lépe a jak se pro vás práce 
na různých výstavách odlišuje? 
Mám ráda oba typy výstav, dokonce bych 
řekla, že jde o tři různé možnosti výstavních 
projektů. Pokud mám připravit velkou mono-
grafickou přehlídku, musím být naprosto 
přesvědčena o hodnotě umělcova díla, musím 
na ně uplatnit nejpřísnější hodnotící krité-
ria. Pak hledám koncepci, která by dílo struk-
turovala, otevřela ho jako dynamický a pro 
naši současnost přesvědčivý celek a měla 
přesvědčivé finále. Musím však přiznat, že 
v tuto chvíli na žádnou další velkou retro-
spektivu nepomýšlím. Daleko více mě při-
tahují dva další typy výstavních projektů.  
Na jedné straně velké syntetické práce, které 

bychom s Hanou Rousovou rády zavr-
šily výstavou shrnující náš aktuál-
ní výzkum, na druhé straně výstavy 
zdánlivě velmi úzce vymezené, k nimž 
patří i Kolářova Babyluna. Velké syn-
tézy jsou samozřejmě nesmírně nároč-
né jak na průzkum, tak na technickou 
realizaci, ale zásadní je především 
nalézt klíč k tomu, co a jak by měly 
sdělovat. Stejný problém ale přináší 
i práce na výstavní miniatuře, možná 
v ještě vyostřenější podobě. V zacíle-
ném detailu vybraného okruhu pra-
cí lze dojít k pochopení, které přes 
svoji subtilnost může mít i širší plat-
nost pro celek umělcova díla. Exponá-
ty pro malé výstavy lze sice relativně 
snadno vybrat, ale o to složitější je 
dále posunout jejich interpretaci.

Na závěr zpět k Jiřímu Kolářovi. 
Co myslíte, že zanechal pozdějším 
generacím tvůrců a co té současné?
Intelekt, pevný morální postoj, inspi-
rativnost, přísnost kritérií. Velké 
básnické kvality. Pravdivost, posed-
lost uměním, potřebu experimen-
tovat, otevřenost a lidskost. A jistě 
i další hodnoty, které mne v tuto 
chvíli nenapadají.  
Jakub Frank

Jiří Kolář, titulní list souboru Babyluna, 1952

Jiří Kolář, Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu,  
1. list souboru Babyluna, 26. V. 1952. 

Jiří Kolář, Není kříže bez Golgoty, 52. list souboru Babyluna,  
14. VI. 1952. 
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Scénické čtení přivedlo do prostor Muzea umění 

známé herce jako Igora Bareše, Václava Bahníka či 

Stanislava Šárského, díky nimž ožila díla Karla Čapka, 

Jakuba Demla, Ivana Martina Jirouse či Jana Čepa.

FOTOGALERIE

Léto přineslo dvě nové knihy. Divadlo architektury představilo publikaci Sochy a města Moravy | Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989, která čtenářům přibližuje umění, kolem něhož denně procházíme. Svou novou knihu veřejnosti předsta-vil i lektor edukačního oddělení David Hrbek – jmenuje se Dob-rou noc, odcházím a je plná jeho písňových textů.

K létu patří hudba, což platilo i pro muzejní program. Na terase Muzea moderního umění zahrála například slovenská zpěvačka a textařka Katarzia či kapela TAK CO?, jejímiž členy jsou také David Hrbek a Petr Votoček z Muzea umění.

#muo_léto bylo ve znamení  
divadla, hudby i scénického čtení
Po jaru bez návštěvníků přišlo do Muzea umění léto plné akcí. Během prázdnin se tak k nám 
vrátilo loutkové i pohybové divadlo, terasu Muzea moderního umění rozezněly koncerty, 
představovali jsme nové knihy a úplnou novinkou bylo scénické čtení. Podívejte  
se, jak to v červenci a srpnu v muzeu žilo a nechte se inspirovat  
k podzimní návštěvě.

Divadelní představení se přes léto přestěhovala pod širé nebe. 

Diváci si tak mohli užít loutková představení v kulisách nádvoří 

Arcidiecézního muzea či pohybové představení na terase Muzea 

moderního umění. Na své si přišly i děti, které čekala po loutkovém 

představení i tradiční dílna. Milovníci tance se pak mohli podívat 

na zkoušku připravované inscenace Obrat Konce | Evropa k bodu 

Omega, vedenou choreografem Michalem Záhorou.

Do výstavních prostor se vrátily také komentované 

prohlídky. Výstavou Umění tapisérie návštěvníky osobně 

provázel ředitel Moravské gobelínové manufaktury 

a výtvarník Jan T. Strýček.

Muzejní léto patřilo také dětem. Lektoři si pro ně připravili hned dva celotýdenní workshopy. Jeden byl zaměřen na výtvarné umění a ukázal dětem, že umění nezná hranice. Druhý se zaměřil na divadlo a děti díky němu nacházely loutky na každém rohu.
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Fenomén sběratelství
V Olomouci budou od prosince k vidění více 
než dvě desítky děl z této kolekce. Nešlo jen 
o obrazy, ale také například o alba kreseb, 
které návštěvníci výstavy také uvidí. Na pří-
kladu této sbírky chtějí autoři představit 
fenomén sběratelství v 17. století. „Předsta-
víme, jakou proměnou koncept sběratelství 
umění za sto let prošel. Od 16. století, kdy 
vznikaly první prostory, určené pro hroma-
dění uměleckých děl – tzv. studiola. V druhé 
polovině 16. století se umění pomalu přesou-
valo z  privátních prostor do poloveřejných 
a veřejných prostor kunstkomor, wunderko-
mor, guardarob, antiquarií a na přelomu sto-
letí a v 17. století také galerií,“ říká Kindl. 

V 17. století se starší koncepty sběratel-
ství a také osobnosti sběratelů radikálně pro-
měnily. Umění, podobně jako další činnosti 
evropské kultury, se začaly komercionalizo-
vat. Důvodů bylo několik, klíčovou roli ale 
sehrály krize tradičních sběratelů – slavných 
a bohatých italských rodů. Například man-
tovští Gonzagové zažili na konci dvacátých 
let 17. století finanční krizi. V jejím důsledku 
rozprodali sbírku, kterou skládali jejich před-
ci po celé 16. století. V této chvíli byl na správ-
ném místě ve správný čas anglický král Karel 
I. – neskutečně cennou kolekci z velké části 
koupil pro sebe. Během několika málo týdnů 
získal umělecké poklady sbírané po dlouhá 
desetiletí. Jiný vývoj prožívají Spojené nizo-
zemské provincie, dnešní Nizozemsko. Rodící 

se kapitalismus ještě více akceleroval apli-
kaci ekonomických principů na umění a sbě-
ratelství a ve velkém se zde otevírá cesta 
obchodníkům s umění či otevřeným trhům 
a aukcím. Po polovině století otevírají své 
pobočky aukční domy také ve střední Evropě.

„Všechny tyto historické okolnosti chceme 
na výstavě představit. Sběratelství 17. sto-
letí popíšeme na příkladu olomouckého bis-
kupa Karla i kabinetu získaného roku 1673. 
Vydáme se také za předchůdci biskupa Karla, 
které budou prezentovat obrazy Lucase Cra-
nacha, jehož čtyři vzácné desky přivezeme 
z kroměřížské obrazárny do Olomouce. Uči-
níme krůček i za rok 1673, kdy na dvou obra-
zech popíšeme, jak sběratelství pokračovalo 
v dalších letech. Neopomineme ani nešťast-
ný rozprodej uměleckých děl ve 30. letech 
19. století.“

Tizian v obrazárně,  
del Piombo v galerii
Největším lákadlem výstavy bude jeden 
z nejcennějších obrazů v České republice – 
Tizianův Apollo a Marsyas. Kvůli své velikos-
ti však nebude umístěn na výstavě v Galerii 
Arcidiecézního muzea, ale ve stále expozici 
v obrazárně.

„Návštěvníci uvidí to nejlepší z arcibiskup-
ských sbírek. Ze stálé expozice v  obrazárně 
Arcidiecézního muzea přesuneme na výsta-
vu obraz Madona s rouškou od Sebastia-
na del Piomba. Dotvoří nám kontext, jelikož 

„Letopočet v názvu – 1673 – je pro arcibiskup-
skou sbírku klíčovým. V tomto roce totiž bis-
kup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna koupil 
od obchodníků z Kolína nad Rýnem Fran-
ze a Bernharda Imstenraedtových obrazový 
kabinet, který neměl na uměleckém trhu teh-
dejší střední Evropy obdoby,“ vysvětluje autor 
výstavy Miroslav Kindl.

Od popraveného krále  
až na Moravu
Výstava představí jednotlivé obrazy sbírky 
i jejich osudy před tím, než se společně sešly 
v imstenraedtovském kabinetu. 

Kabinet začal vznikat už v padesátých 
letech 17. století, když se Franzi Imstenraed-
tovi a jeho strýci Everhardovi Jabachovi 
(významný sběratel umění a pařížský bankéř, 
který prodával umělecká díla i králi Ludvíku 
XIV.) podařilo zúčastnit dražby uměleckých 
děl po popraveném anglickém králi Karlu I. 

„Karel I. Stuart byl náruživým sběratelem 
umění, možná nejvýznamnějším v 17. stole-
tí a podařilo se mu dát dohromady úžasnou 
kolekci. Historické okolnosti, respektive revo-
luce, která ve 40. letech vypukla v Anglii, jej 
přivedla až na popraviště. Sbírka musela být 
jako symbol Karlovy moci a svévole odstraně-
na nejen z očí, ale také z myslí tehdejší anglické 
společnosti. A tak byla rozprodávána,“ popisuje 
Kindl pohnutý příběh uměleckých skvostů 

Imstenraedt během aukce nakoupil velké 
množství obrazů a soubor postupně rozšiřo-
val o další kusy. Z dosud neznámých důvodů 
se ji však rozhodl v 60. letech prodat. Nabíd-
ku dostal také rakouský císař Leopold I. „Vla-
dař se však ke koupi nevyjádřil, a tak bratři 
Imstenraedtovi zariskovali a nechali sbír-
ku převézt z Kolína nad Rýnem do Vídně, což 
bylo velmi nákladné. Drahé bylo i samotné 
uskladnění obrazů. Jenže císař sbírku nekou-
pil, a tak kolínským obchodníkům nezbylo nic 
jiného než hledat jiného kupce. Takových peri-
petií měli celou řadu. Také o nich bude výsta-
va vyprávět,“ prozrazuje Miroslav Kindl.

Solidního kupce našli oba bratři až v roce 
1673 v osobě olomouckého biskupa Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna. I přes několik 
dalších potíží, z nichž některé se dostaly až 
před zemský soud, se vzácný kabinet – ten-
tokrát již biskupský – dochoval v jen mírně 
umenšeném počtu do dnešní doby.

Anglický král Karel I.  
a jeho manželka Henrietta Marie  
ANTHONIS VAN DYCK
olej, plátno; 104×176 cm, získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní  
muzeum Kroměříž

Nejtalentovanější následovník Pietera Pauwela Rubense ještě před dovrše-
ním dvacátého roku života vedl vlastní malířskou dílnu a s Rubensem spolu-
pracoval na prestižních zakázkách. Vrcholem uměleckého i společenského 
postavení bylo pro van Dycka pozvání k anglickému královskému dvoru. Por-
trét Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie, dcery francouzského krále Jin-
dřicha IV., je jednou z van Dyckových prvních anglických zakázek a zároveň 
jedním z nejvýtečnějších příkladů portrétního umění vůbec. Jde o privátní dílo 
určené do soukromých komnat královnina sídla. Henrietta Marie jako dcera 
slavného krále-vojevůdce Jindřicha IV. na něm předává Karlovi vavřínový 
věnec, Karel jako syn krále-mírotvorce Jakuba I. jí předává olivovou ratolest.

Jedenáct apoštolů 
PAOLO CALIARI, ZV. PAOLO VERONESE
olej, plátno; 170×178 cm, získáno 1673, Arcibiskupství 
olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Jeden z  nejcennějších obrazů kroměřížské 
arcibiskupské sbírky je prací Paola Caliariho zv. 
Paolo Veronese. Jde pouze o fragment větší 
kompozice původně znázorňující snad Nanebe-
vzetí Panny Marie či Nanebevstoupení Krista. 
Spojit jej lze s obrazem Assumpty ve sbírkách 
Musée des Beaux-Arts v Dijonu nebo s Nane-
bevstoupením Krista z kostela San Francesco 
v Padově. Malířským přednesem patří k vrchol-
ným projevům mistrova pozdního období 
po roce 1570. Na konečném účinku nic neubírá 
ani špatný stav dochování plátna. Jediný apo-
štol, kterého jsme s to identifikovat jménem, je 
sv. Petr v modrém rouše s klíčem v ruce. 

Dva smějící se mladíci    
HANS VON AACHEN
olej, dubové dřevo; 48×38.5 cm, získáno 1673, Arcibiskup-
ství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Obraz Dva smějící se mladíci zaujímá v  historii 
portrétní malby naprosto jedinečné místo. Zcela 
jistě se jedná o autoportrét významného umělce 
pražského dvora Rudolfa II. Hanse von Aachena, 
který se do obrazu vmaloval hned dvakrát, v obou 
případech s  úsměvem na  rtech. Dubová deska, 
kterou mladý umělec pomaloval ještě před svým 
odchodem do Itálie v roce 1574, nebyla s velkou 
pravděpodobností určena pro volný trh. Snad byla 
darem příteli či zůstala v malířově rodišti Kolíně 
nad Rýnem jako vzpomínka na věčně se usmíva-
jícího mladíka. Jistě nevíme. Portrét nalézáme až 
ve veršovaném soupise obrazů, které bratři Imste-
nraedtové neúspěšně nabízeli císaři Leopoldovi.

také tento vzácný obraz byl součástí sou-
boru zakoupeného roku 1673,“ zdůrazňuje 
Kindl s tím, že k vidění bude i obraz Aniballe 
Carracciho, který sice zřejmě nebyl součás-
ti výše zmíněného nákupu, ale do sbírek se 
dostal ještě za života biskupa Karla.

Obrazy na výstavě doprovodí také verše ze 
17. století. Bratři Imstenraedtové nechali pro 
císaře Leopolda připravit veršovaný seznam 
své sbírky. „Originál je uložen v rakouské 
národní knihovně a my z něj některé verše 
přeložíme do češtiny a předvedeme na výsta-
vě,“ dodává Kindl. •

Tizianův Apollo a Marsyas  
se společně s dalšími malířskými 

skvosty stěhují do Olomouce

Apollo a Marsyas   TIZIANO VECELLIO ZV. TIZIAN
olej, plátno; 220×204 cm, získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Nesporně nejvýznamnějším dílem kroměřížské obrazárny je Apollo a Marsyas hlavního protagonisty benát-
ské malby 16. století Tiziana. Námětem obrazu je antický mýtus známý z Ovidiových Metamorfóz o satyru 
Marsyovi, který nalezl hudební nástroj (píšťalu), odhozený bohyní Athénou. Ve hře na rákosovou píšťalu syrinx 
se zdokonalil natolik, že vyzval k hudebnímu souboji Apollona hrajícího na lyru. V soutěži vyhrál samozřejmě 
bůh a za troufalost stáhl (či nechal stáhnout) Marsya z kůže. Náročná kompozice zobrazující jednotlivé účast-
níky krvavé scény v téměř životní velikosti, včetně zadumaného starce – krále Midase, který v soutěži působil 
jako soudce, prošla v posledních desetiletích řadou mnohdy protichůdných interpretací. Jedna část badatelů 
(Neumann, Pallucchini, Rapp aj.) považují obraz za klíčový v Tizianově tvorbě, představující umělcovu životní 
filozofii a myšlenkový odkaz – za „Tizianovu duchovní závěť“ a alegorii umění, kde vyšší, kultivovaná apollinská 
hudba-umění vítězí nad primitivními zvuky Marsyovy píšťaly. Prozaičtější výklad (Ost) vychází z faktu objed-
návky královny Marie Uherské, která pro svůj zámek v Binche u Bruselu objednala sérii obrazů s příbuznou 
tematikou a v zásadě i stejných rozměrů. Tyto obrazy podobně vycházely z Ovidiových Metamorfóz a líčily 
mýtické příběhy těch, kteří se rozhodli soutěžit s bohy a jež stihl zasloužený trest (Tityos, Sisyfos). Kromě-
řížský Tizianův obraz je ovšem především vynikající malířské dílo, dílo s dramatickým dějem a mimořádnou 
malířskou a především barevnou kultivovaností. Uvolněný rukopis a zvláštní atmosféra drastické scény, 
umocněná převažujícími zlatohnědými a zlatavými tóny, promlouvají i k současnému divákovi přes časovou 
vzdálenost a dovolují rozvíjet vlastní, osobní interpretace antického mýtu a jeho malířského ztvárnění. 

Nejen v titulku zmíněný Tizian, ale také van Dyck, Veronese, von Aachen a další slavná jména z proslulé kroměřížské 
obrazárny budou od 3. prosince k vidění v olomouckém Arcidiecézním muzeu. Návštěvníkům představí nejen obrazové 
skvosty, ale také jim přiblíží sběratelství 17. století se všemi jeho specifiky. Výstava nazvaná 1673 | Kabinet pro biskupa 

volně naváže na loňskou výstavu o životě a díle biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.
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Obrazy, sochy  
i umělecké řemeslo
Olomoucké Arcidiecézní muzeum se v Lito-
měřicích představí exponáty zahrnujícími 
období od raného středověku až do závěru 
baroka, napříč uměleckými druhy. Budou 
zde nejen obrazy a sochy, ale také díla 
uměleckého řemesla charakteristická pro 
prostředí olomoucké diecéze. Vedle umě-
leckých děl z majetku jednotlivých farnos-
tí bude pozornost věnována také fenoménu 
sběratelství a uměleckému mecenátu olo-
mouckých biskupů, arcibiskupů i kanovní-
ků olomoucké kapituly.

Z významných středověkých památek, 
které poputují do Litoměřic, lze jmenovat 
např. fragment románského reliéfu Klanění 
Tří králů (před 1141), sochu Madony z Hrušek 
(40. léta 14. stol.), Pietu ze sbírky kanovníka 

Křiváka (kolem 1390) nebo sousoší Olivetské 
hory z Pustiměře (kolem 1480–1490). 

„Mezi barokními exponáty nebudou chybět 
např. socha Pašijového Krista od Ondřeje Zah-
nera ze čtyřicátých let 18. století, dílo vídeň-
ského malíře Paula Trogera Souboj sv. Petra se 
Šimonem Mágem (1743), původem z Premons-
trátské kanonie na Hradisku nebo obraz Pan-
ny Marie Immaculaty od Františka Vavřince 
Korompaye (1769), který náležel k vybavení 
někdejších klášterního kostela olomouckých 
minoritů,“ vyjmenovává Zápalková.

Olomoucké Arcidiecézní muzeum celé 
léto hostilo unikáty ze sbírek Gale-
rie a muzea litoměřické diecéze. Nyní 
se téměř po pěti měsících role obrací 
a litoměřické muzeum od 11. prosince 
přivítá skvosty ze sbírek olomouckých 
arcibiskupů.

„Výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc 
JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické 
diecéze je druhou částí unikátního dvoj-
stranného projektu Muzea umění Olomouc 
a Severočeské galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, zaměřeného na představení 
uměleckého a duchovní dědictví Olomoucké 
arcidiecéze a Litoměřické diecéze, specifiky 
jejich sbírkových fondů, expozic i progra-
mového zaměření,“ připomíná spoluautorka 
výstavy Helena Zápalková.

Sběratelství olomouckých  
(arci)biskupů
Monumentální plátno Korunování trním 
(po 1685) od římského malíře Giovanni 
Battisty Gaulliho, zv. Baciccio nebo něko-
lik slonovinových řezeb ze známé sbírky 
arcibiskupa Leopolda Prečana bude repre-
zentovat rozsáhlé sběratelství olomouc-
kých biskupů a arcibiskupů sahající až 
do středověku. 

Význam a postavení olomoucké kapitu-
ly s katedrálou sv. Václava připomene výji-
mečná malba Krista pod křížem, zakoupená 
kapitulním děkanem Janem Dambrowskim, 
zv. Philopon přímo u florentského malíře 
Alessandra Alloriho v roce 1583 nebo barokní 
liturgické předměty – kalich, misál a kasule 

– darované katedrále jejím štědrým mecená-
šem, kapitulním děkanem Jiřím Jindřichem 
Mayerswaldem. •

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM BUDE HOSTEM 
GALERIE A MUZEA LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

Arcidiecézní muzeum Olomouc 
JAKO HOST Galerie a muzea  
litoměřické diecéze
severočeská galerie výtvarného umění  
v litoměřicích 
11. 12. 2020 – 18. 4. 2021 / vernisáž 10. 12. 2020

autorky výstavy: Michaela Ottová (sgvu),  
Helena Zápalková (muo) 
kurátorky: Alena Beránková, Michaela Ottová 
odborná spolupráce: Gabriela Elbelová,  
Jana Hrbáčová

Nad výstavami převzali záštity Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, 
a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Výstavy se konají ve spolupráci s Arcibiskupstvím 
olomouckým a Biskupstvím litoměřickým. K výsta-
vám vychází dvojjazyčný česko-anglický katalog. 

Do 18. října můžete v Arcidiecézním muzeu vidět poklady ze sbírek litoměřické diecéze. 
Na návštěvníky zde čeká jedna z nejcennějších kolekcí středověkého a barokního umění 
u nás, nově doplněna o gotickou sochu Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1430.

„Na závěr výstavy Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního 
muzea Olomouc jsme se rozhodli doplnit instalaci o jednu novinku. Jde o vzácnou gotic-
kou sochu Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1430, která pochází z původního 
středověkého kostela v Horním Litvínově. Kostel předcházel současnému baroknímu 
chrámu Archanděla Michaela podle návrhu architekta Jana Baptisty Matheye,“ prozra-
dila spoluautorka výstavy Helena Zápalková. 

Madona, která byla dříve umístěna na hlavním oltáři, představuje významný příklad 
reformování či „modernizace“ tzv. krásného slohu. K tomu došlo v první polovině 15. sto-
letí díky změně estetického kánonu. 

Třískovitý styl
„Sochař litvínovské sochy ze vzorů krásného slohu sice vychází, ale zároveň je opouští. 
Ze zpracování pohybu těla a organizace záhybů se vytrácí někdejší ladnost a organič-
nost, záhyby jsou daleko tužší a ostřeji řezané. Toto závěrečné období krásného slohu 
v severozápadních Čechách bývá někdy označováno jako třískovitý styl,“ vysvětluje 
Michaela Ottová z litoměřické galerie.

Dnešní podoba sochy je výsledkem tzv. analytického restaurování, které proběhlo 
v šedesátých letech 20. století. Jeho cílem bylo prezentovat dílo v autentické, tzn. 
středověké podobě, všechny pozdější doplňky, mj. i ruce Ježíška, byly proto ze sochy 
sejmuty. Madona má torzálně dochovanou původní polychromii a inkarnáty, její hlava 
byla v baroku zčásti odřezána k osazení korunky. Právě tato barokní úprava a také teh-
dejší doplnění rukou Ježíška svědčí o uctívání sochy ještě v době novověku. 

GOTICKÁ MADONA  
OBOHATÍ ZÁVĚR VÝSTAVY  
LITOMĚŘICKÝCH POKLADŮ

Ondřej Zahner, Pašijový Kristus, počátek 40. let 18. století,  
Muzeum umění Olomouc

Pražský sochař, Pieta kanovníka Křiváka, 1390 –1400,  
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

Paul Troger, Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem, 1743,  
Římskokatolická farnost Hrotovice

Fragment reliéfu Klanění tří králů, před 1141, Metropolitní kapitula 
u sv. Václava v Olomouci

František Josef Rossmayer, Vazba misálu  
olomouckého kanovníka Mayerswalda, Olomouc 1733,  
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci Kristus Dobrý pastýř, Goa, 17. století, Arcibiskupství Olomoucké
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MUO JE PARTNEREM  
KONFERENCE  
O VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 
V DOBĚ PANDEMIE
Jak zasáhla koronavirová pandemie svět 
umění a vzdělávání? Jak se promítla 
do práce muzejních lektorů a pedagogů 
výtvarné výchovy? A jak v takové situaci 
neztratit kontakt s návštěvníky muzeí 
a galerií? To budou hlavní témata meziná-
rodní online konference ART EDUCATION 
IN THE TIME OF CORONAVIRUS, která se 
uskuteční 12. až 15. října. Muzeum umění 
Olomouc bude díky spolupráci s českou 
sekcí INSEA (Mezinárodní společnost pro 
výchovu uměním) jejím partnerem.

Muzeum budou přímo na konferenci zastu-
povat Gina Renotière, zástupkyně ředitele 
a vedoucí odboru moderního a součas-
ného umění – SEFO a lektoři edukačního 
oddělení. Ti v rámci workshopu zpřístupní 
zájemcům vybraná videa z prázdninového 
projektu EDU na drátě, za tímto účelem 
budou opatřeny také anglickými titulky.

„Na příkladu toho-
to cyklu chceme 
ukázat, jak naše  
muzeum reago-
valo na omezený 
styk s návštěv-
níky způsobený 
koronavirem. 
Krátkými videi jsme chtěli diváky a přede-
vším děti motivovat k tvůrčí činnosti,“ říká 
Marek Šobáň, vedoucí edukačního odděle-
ní Muzea umění.

Konference nabídne sdílení zkušeností 
a příkladů dobré praxe, ale také teoretické 
uchopení toho, co letošní jaro přineslo. 
K účasti jsou zváni odborníci z oblasti 
pedagogiky a dalších sociálních a huma-
nitních oborů, učitelé výtvarné výchovy, 
edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo 
představitelé kulturních institucí a také 
zájemci o tematiku z řad široké veřejnosti.

Účast na konferenci 
je zdarma, zájemci se  
však musí registrovat  
na: https://www. 
inseaconference.  
com /registrace

Cyklus EDU na drátě 
proměnil prázdniny  
ve tvořivou dílnu
Muzejní léto letos obohatil nový cyklus edukačních videí určený 
především dětem – EDU na drátě. Díky němu si děti mohly z pohodlí 
domova vyzkoušet rozmanité výtvarné činnosti inspirované expo-
náty, výstavami, ale i prostorami Muzea umění Olomouc. A aby se 
ve světě výtvarného umění náhodou neztratily, provázeli je každou 
lekcí muzejní lektorky a lektoři: Terezie Čermáková, David Hrbek, 
Hana Lamatová, Marek Šobáň a Pavlína Wolfová.

Tajemná zahrada 
lektorka: Terezie Čermáková

Příroda kolem nás nabízí světu umě-
ní rozmanitou inspiraci. V lekci se 
společně vydáme za dobrodružstvím 
tajemné zahrady a vyzkoušíme si 
techniku, které se říká frotáž.

Pokud vám nápady našich lektorek  
a lektorů udělaly radost, tak se s námi  
podělte o své výtvory, stačí je poslat  
na adresu horak@muo.cz.

Akce STO 
lektor: David Hrbek

Akční umění je od druhé poloviny minulého sto-
letí neodmyslitelnou součástí výtvarného umění. 
Akce (nebo taky happening, což by se dalo přeložit 
třeba slovem „událost“) se odehrává ve veřejném 
prostoru, a to povětšinou mezi nic netušícími 
náhodnými kolemjdoucími, kteří se tak stávají její 
nedílnou součástí. My jsme pro naši ukázku použili 
text STO experimentálního básníka a vizuálního 
umělce Ladislava Nováka z Třebíče. Zmíněný text 
z Novákovy knihy Receptář je sám o sobě návo-
dem k akci.  Společně s lektorem Davidem se tak 
můžete alespoň na chvíli stát performery i vy.

Senzorické zjevení 
lektorka: Hana Lamatová

V této lekci se necháme inspirovat legen-
dou o zjevení na Svatém Kopečku, která se 
vypráví již stovky let a inspirovala k tvorbě 
mnoho umělců. Zdalipak ji znáte? Ponořte 
se i vy do neobyčejného smyslového zjeve-
ní pod vedením lektorky Hanky.

Setkání pod nebesy 
lektor: David Hrbek

Písmena a slova jako vizuální symboly mají své 
místo také ve výtvarném umění. Najdeme je 
v dílech umělců, které fascinoval vztah mezi 
písmem a obrazem a objevovali možnosti netra-
diční poezie. Společně s lektorem Davidem se 
můžete alespoň na chvíli stát básníky také vy.

Liška Bystrouška 
lektorka: Pavlína Wolfová

Víte, že světově známá liška Bystrouška drandi-
la a skotačila bouzovskými lesy? Je to pravda! 
Vážně, ať mi zaskočí zaječí chlup, jestli šidím! 
Kdo věří i nevěří, ať tam kvapem poběží! Utíkejte! 
Ale pak se zase vraťte. Na malé zrzavé divadlo 
o všem, co vás zrovna napadlo! Těší se na vás 
lektorka Pavlína

…až oči přecházejí 
lektorka: Terezie Čermáková

Seznámíme se s malířem, sochařem a grafikem 
Victorem Vasarelym, který je jedním z předních před-
stavitelů op-artu. Co se pod tímto označením skrývá? 
No především magická smyslová hra pro oči. A spo-
lečně s lektorkou Terezou si můžete vyrobit papírovou 
skládačku inspirovanou právě op-artovým uměním.

Pocta starým zdem 
lektorka: Hana Lamatová

Inspiraci najdete všude, třeba 
ve starých zdech Arcidiecézního 
muzea Olomouc. Pod vedením 
lektorky Hanky se naučíte jednodu-
chou grafickou techniku a pronikne-
te do světa nástěnné malby.

EDU na drátě 
na

Živly žijí! I–II  
lektor: Marek Šobáň

Oheň, voda, země, vzduch - tyto čtyři přírodní živly jsou 
všude kolem nás. Není proto divu, že se uvažování o nich 
stalo součástí lidské kultury. Tedy i té výtvarné. S živly si 
v rámci tvůrčí lekce budeme pohrávat i my a zapojíme je 
přímo do výtvarného procesu. V první části se nám před-
staví oheň a voda a ve druhé země a vzduch. 
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Olomoucké Muzeum umění nikdy nespí. Jak by také mohlo, 
když je od nejhlubšího sklepení až po podkroví plné roz-
manitých exponátů, které vypráví příběhy velkých mistrů 
a otevírají cesty do dávné minulosti či krajiny snů. A když 
se zavřou dveře za posledními návštěvníky, ožívají expo-
zice vlastním životem. Nevěříte? Tak využijte jedinečnou 
příležitost noci 16. října, kdy zůstanou brány muzeí ote-
vřené, a přijďte se přesvědčit na vlastní oči a uši. 

Zkuste se alespoň na chvíli naladit 
na klidnou vlnu výtvarného umění a zapo-
slouchejte se do tajemství ukrytých mezi 
vzácnými obrazy a sochami. A když bude-
te mít štěstí, tak se možná dozvíte, o čem 
si mezi sebou špitají exponáty, co si myslí 
rozvrzané dveře nebo kde se ukrývají 
neposedné muzejní bytosti.

Dva dárky pro děti
Pro naše malé návštěvníky budou v obou 
budovách navíc připraveny tvůrčí úkoly, 
za jejichž splnění si domů odnesou originál-
ní vystřihovánku a s ní muzejní divadlo či 
tajuplné postavičky, žijící v muzeu – Hubany, 
Cicmany a Sinpuky.

Autorkami obou pracovních listů jsou muzej-
ní produkční Pavlína Wolfová s ilustrátorkou 

Radkou Martincovou. Díky nim si tak 
budou moct děti odnést domů i část muzea 
a Olomouce, protože součástí divadélka je 
i obrázek Muzea moderního umění a proslulé 
olomoucké Tritónovy kašny.

„Právě malým bůžkem Tritonem a mořem 
jsme se nechaly v našem 
loutkovém příběhu inspiro-
vat. Snad si děti užijí s diva-
délkem spoustu legrace,“ 
doufá Pavlína Wolfová.

Druhý dárek je ještě taju-
plnější. Až do letošního 
jara totiž nikdo nevěděl, že 
v muzeu žijí malé bytosti – 
Hubani, Cicmani a Sinpuky, 
které milují umění. 

„Přišly jsme na ně společ-
ně s fotografkou Terezou 
Hrubou úplnou náhodou, 

Nabídky tvůrčích workshopů, které edukační oddě-
lení tradičně připravuje pro rodiny s dětmi, mohou 
od nového školního roku využít také mateřské školy, 
rodinná centra nebo například i skupinky rodičů 
s dětmi z řad veřejnosti. Výtvarné programy z cyklu 
Co umění umí, které dětem do 6 let hravou formou 
představují svět výtvarného umění a kouzelné pro-
středí muzea, bude možné nově individuálně objed-
nat i mimo vypsané termíny.

„Nejčastěji se na nás s dotazy ohledně workshopů 
obrací mateřská centra či školky, proto se nabídka 
rozšířila právě o cyklus Co umění umí,“ vysvětluje 
novinku v programové nabídce lektorka Terezie 
Čermáková, která uvedené workshopy pro veřej-
nost pravidelně připravuje.

„Tvořivá dílna má samozřejmě trošku jiný charakter 
než tradiční animační program pro školní skupiny. 
Tomu se musí přizpůsobit i některé organizační nále-
žitosti,“ upozorňuje Čermáková a dodává: „Maximální 
kapacita tohoto programu bude omezena na 15 dětí, 
na druhou stranu jsou však workshopy určeny dětem 
již od dvou let.“

Workshopy dětem zajímavou formou představí 
vybraná témata a umělecká díla ze stálých expozic 
Arcidiecézního muzea i Muzea moderního umění. 
Hlavní důraz je u tohoto programu kladen na výtvar-
nou činnost dětí, která je ale propojena s aktivitami 
přímo v muzejní expozici. Konkrétní tematické zamě-
ření workshopu bude vždy záležet na individuální 
domluvě zájemců s lektorkou.

Oblíbené výtvarné workshopy obohatí  
od září edukační nabídku pro školy

Jak přihlásit skupinu na výtvarný 

workshop Muzea umění Olomouc?

Kontaktujte lektorku Terezii Čermákovou prostřed-

nictvím e-mailu: cermakova@muo.cz

Do přihlašovacího e-mailu uveďte prosím tyto údaje:

○ v jakém termínu/termínech je pro vás návštěva  

 muzea možná

○ počet dětí ve skupince a jejich věk

○ vaše jméno (případně název školy) a telefonický  

 kontakt

Důležité informace:
○ minimální kapacita workshopu: 5 dětí
○ maximální kapacita workshopu: 15 dětí
○ délka programu: 60 – 90 minut
○ cena: 20 Kč za dítě (dospělý doprovod zdarma)

MUO BĚHEM MUZEJNÍ NOCI OŽIJE

olomoucká
muzejní 

noc

když jsme slyšely na jaře v prázdném muzeu 
divné zvuky. Tereza je dokonce vyfotila. Tehdy 
jsme se jim rozhodly pomoct a poprosit děti, 
jestli by si nějaké z těchto bytostí nevzaly 
domů a nestaraly se o ně. A budeme rády, 
když to udělají i během Muzejní noci,“ přeje si 
Pavlína Wolfová.

Urban game | Olomouc židovská V  
Muzejní noc se letos navíc potkává s festiva-
lem Dny židovské kultury Olomouc 2020, a pro-
to bude v Arcidiecézním muzeu její program 
pokračovat i v sobotu. Od 13.00 do 16.30 se 
můžete zapojit do městské hry Olomouc židov-
ská V. Letošní procházka bude realizována 
prostřednictvím mobilní aplikace Actionbound 
a pro ty, kteří drží šabat či nevládnou chytrým 
telefonem, bude v muzeu připraven doprovod 
v časech 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.

Ve své nejnovější autorské inscenaci pohlíží 
Pavol Seriš satiricky na chaotický svět, který 
dnešní člověk přijímá jako normu. Mimozem-
šťan se pohybuje po planetě Zemi a bedlivě 
nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Doslo-
va touží stát se Pozemšťanem. Nemá to 
ale jednoduché. Jsme totiž podivnější, než si 
myslel. Podaří se mu pochopit naše chování 
a zapadnout do společnosti? Pozemšťan je 
divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří se 
dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. 
Fyzický stand-up a komediální pantomima 
o tom, jak se chováme a jací jsme. Představení 
v režii Hany Mikoláškové a pod supervizí Bolka 
Polívky uvedeme v neděli 11. října. Pavola 
Seriše znají naši diváci z autorských inscenací 
Samko Tále a Pri kase. 

Olomoucká premiéra taneční inscenace 
Obrat Konce | Evropa k bodu Omega 
v koprodukci Muzea umění Olomouc pro-
běhne v Mozarteu v neděli 25. října. Reno-
movaný choreograf Michal Záhora u nás 
společně se svým týmem strávil červencový 
rezidenční pobyt. Výstupem pro veřejnost 
pak byla otevřená zkouška s debatou. Dlouho 
očekáváné dílo bude nyní uvedeno ve své 
dokončené podobě. Na klíčovou otázku, kte-
rou si inscenace klade, tedy zda jsme schopni 
odhadnout vývoj Evropy, odpověděl Michal 
Záhora takto: „Myslím si, že se můžeme 
poučit z historie a dokážeme odvodit, kam 
nás konkrétní události nebo konání zavedlo. 
Evropa je hrozně složitý organismus, takže 
si její vývoj můžeme jen představovat. Naše 

choreografie pracuje 
s hodnotami a kvali-
tami, které si neseme 
v sobě a které nás 
mohou někam vést. 
Osobně mám dva póly, 
které mě zajímají: nitro 
člověka a jeho protipól, 
tedy to co nás obklopu-
je, co žijeme, čeho jsme 
součástí a co je stejně 
tak důležité – to jsou 
politicko-hodnotové 
záležitosti. Díky tomu 
je Evropa téma, které 
se mě dotýká osobně, 

zároveň ale rezonuje i ve společnosti. Všichni 
cítíme, že žijeme v zásadní době, v době změn 
a každý to nějak reflektuje.“ Taneční inscena-
ci vycházející z hlasů lidí okolo nás a z učení 
paleontologa a kněze Pierra Teilharda de 
Chardin uvádíme v dramaturgické linii Stře-
doevropského fóra Současný Evropan.

V exkluzivní před-
premiéře uvede-
me 26. listopadu 
novinku Celestial 
Odyssey choreogra-
fky Andrey Miltnerové 
a světelného desig-
néra Jana Komárka, 
po níž teprve násle-
duje její pražská pre-
miéra. Inscenace 
kombinuje moderní 
a barokní tance. K pro-
lnutí tanečních obra-
zů dochází pomocí 
moderní a barokní hud-
by. Pohyb mezi sou-
časností a minulostí 
zprostředkují taneč-
nice Andrea Miltnerová a Markéta Jando-
vá. Jejich abstraktní masky navodí představu 
zvláštních bytostí. Hrát se bude v otevřeném 
prostoru sálu Mozarteum za živého hudební-
ho doprovodu virtuózní cembalistky Moniky 
Knoblochové. 

DIVADELNÍ PODZIM
35DIVADLO

nabídne olomouckou premiéru choreografa Michala Záhory 
v koprodukci Muzea umění, exkluzivní předpremiéru osobností 
nezávislé scény Andrey Miltnerové a Jana Komárka a novou 
autorskou komedii komika Pavola Seriše pod patronací Bolka 
Polívky. Partnerská spolupráce nás čeká při podzimním ročníku 
festivalu Divadelní Flora, který se koná mimořádně v listopadu. 
Přijďte za kvalitním divadlem se zajímavými tématy! 

Obrat Konce | Evropa k bodu Omega

Pozemšťan

Celestial Odyssey
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prosinec
Setkání před Betlémem 
divadlo víti marčíka (drahotěšice)
Setkání několika přátel před vyřezávaným betlé-
mem se promění ve sváteční vyprávění příběhu 
o narození Ježíška. 
mozarteum | ne | 13. 12. | 16.00 | pro rodiče s dětmi
po – st | 14. – 16. 12. | 8.30 a 10.30 hodin pro mš a nižší roč-
níky zš | případě volných míst rádi vyhovíme i rodičům 
s dětmi, kteří nestihli nedělní představení

listopad
Moment!   
damúza (praha)
Něžná trashpunková inscenace / Stačí malý 
moment a obyčejné předměty ožívají. Skříp. 
Písk. Vrz. Rachtata. Přicházejí plechoví hrdinové 
od popelnic. Nenechte se zmást jejich možná tro-
chu drsným zevnějškem, skrývá se za ním něžná 
duše. Vydejte se s námi do světa, kde i rezavé ple-
chovky vyprávějí fascinující příběhy...
mozarteum | ne | 22. 11. | 10.00 a 16.00 | pro rodiče s dětmi
po – út | 23. – 24. 11. | 8.30 a 10.30 hodin pro mš | v případě 
volných míst rádi vyhovíme i rodičům s dětmi, kteří 
nestihli nedělní představení

leden
Nejmenší ze Sámů 
československé klacky (praha)

leden
Kde budeme bydlet  vi.tvor (praha)
uvádíme v rámci nadcházejícího trienále sefo

květen
Pinocchio  toy machine (pečky)

duben
Papírrrr
spielraum kollekti v (praha)
uvádíme v rámci zahájení trienále sefo

leden
Malá večerní snítka
anička a letadýlko (praha)

březen
Bludný Holanďan
buchty a loutky (praha)

březen
Benjamín a vlk   
buchty a loutky (praha)

únor
Prostě žába  divadlo u staré herečky  
(hradec králové)

da l š í  d i va d l a  p r o  d ě t i

d i va d lo  p r o  d o s p ě l é

prosinec
Příběh dědka Všudefouse
anička a letadýlko (praha)
Sváteční mystérium inspirované postavou otce 
Duchaně. Štěti natý dědek Všudefous je na Váno-
ce sám. Nemá nikoho. Jenom láhev Pepřovice 
a tvrdou vánočku. Boženka má Pepika, ale Pepik 
zlobí a chodí čůrat na sníh...
kavárna amadeus | ne | 20. 12.  
16.00 hodin | pro rodiče s dětmi

LOUTKOVÉ DIVADLO

Krásný nový svět –  
na podzim (?) i na jaře (?)

„Doufáme, že se na podzim podaří realizovat 
divácky atraktivní prolog a v květnu příští-
ho roku pak rozsáhlejší a mezinárodně repre-
zentativnější program 24. ročníku, který bude 
atypicky rozložen do dvou fází. Do jednoho 
dramaturgicky kompaktního celku je propo-
jí původní leitmotiv Krásný nový svět, kte-
rý jsme se, navzdory novým, zneklidňujícím 
konotacím, rozhodli ponechat,“ osvětluje plá-
ny pořadatelů v nejisté době ředitel Divadelní 
Flory Petr Nerušil. 

V rámci listopadového prologu uvidí fes-
tivaloví diváci tematicky spřízněné české 
a slovenské činoherní i taneční inscenace. 
Ze sousedního Německa, jehož divadelní poči-
ny Divadelní Flora v posledních letech syste-
maticky mapuje, do Olomouce dorazí tvůrci 
z experimentální hudební scény. Týdenní 

festivalový program, který doplní projekce 
německých filmů, tradiční besedy, ale i výsta-
va či přednáška věnovaná vztahu divadla 
a ekologie, vyvrcholí zájezdem do HaDivadla. 

Prohlubování partnerské  
spolupráce
Po loňské festivalové nabídce v Muzeu umění 
navazujeme na těsnou spolupráci s Divadelní 
Florou i letos. „Účelem živé platformy Stře-
doevropského fóra je kromě jiného hledat 
a pojmenovávat identitu našeho geografic-
kého prostoru. Umění je po staletí osvědčený 
způsob popisu našeho světa a jsem si jist, že 
s velmi podobnými východisky pracují i naši 
kolegové z Divadelní Flory – dramaturgicky 
nejvyprofilovanějšího divadelního festivalu 
v Česku. Naše spolupráce je tedy zcela přiro-
zená a doufám, že s novými prostorovými mož-
nostmi se v budoucnu ještě prohloubí,“ říká 

k užšímu propojení s festivalem vedoucí pro-
dukčního oddělení MUO Alexandr Jeništa. 
Už v květnu bylo v plánu pozvat do Mozartea 
(mimo jiné) sofistikovanou technologickou 
podívanou Unheimliches Tal (Tísnivé údolí) 
z dílny renomované skupiny Rimini Protokoll. 
Exkluzivní uvedení oceňované koprodukce 
berlínských divadelních novátorů, spisova-
tele a dramatika Thomase Melleho a Münch-
ner Kammerspiele (německé Divadlo roku), 
které s velkým ohlasem druhou sezonu putuje 
po předních světových festivalech, je v Olo-
mouci momentálně odloženo na květen 2021. 
Intimní sál Arcidiecézního muzea tak v termínu 
13.–16. listopadu oživí hostování tuzemského 
divadelního souboru Jedl.

Trmíková, Rašilov, Dobrý
„Vzhledem dispozicím Mozartea jsme se nyní 
rozhodli do programu Divadelní Flory flexibil-
ně zařadit dva herecky silně obsazené tituly 
adaptovatelné do komorního prostoru. Insce-
naci Zahradníček / Vše mé je tvé reflektu-
jící poúnorové martyrium jednoho z největších 
českých básníků, zařadil do březnového progra-
mu festival francouzské kultury Bonjour Olo-
mouc, jenž byl nakonec zrušen. Diváci, kteří se 
na jaře těšili na intenzivní herectví Lucie Trmí-
kové a Saši Rašilova, si je tak budou moci užít 
s půlročním zpožděním. S přáteli z Divadelní-
ho spolku Jedl jsme se nakonec domluvili hned 
na dvou uvedeních a také na dvojím hostování 
s jejich repertoárovou novinkou, inspirovanou 
životem a dílem Franze Kafky, Malý stvořitel 
/ Der kleine Fratz, v níž se vedle Lucie obje-
ví v roli mladého spisovatele Karel Dobrý,“ zve 
na hvězdné herecké trio Nerušil.

Bližší informace o 24. Divadelní Floře, včetně případných pro-
gramových alternativ i aktuálních epidemiologických dopo-
ručeních, najdete na www.divadelniflora.cz a festivalových 
sociálních sítích. Předprodej vstupenek na všechny placené 
produkce bude v pokladně Moravského divadla a online zahá-
jen v pondělí 19. října.

DIVADELNÍ FLORA PŘIVEZE 
DO MOZARTEA HVĚZDY  
ČESKÉ ČINOHERNÍ SCÉNY

Přes čtyřicet akcí nabídne od 10. do 16. 11.  
Divadelní Flora. Festival, který netradičně  
proběhne na podzim, zpestří čtyřmi  
vystoupeními také program v Mozarteu  
olomouckého Arcidiecézního muzeu.
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V inscenaci Zahradníček / Vše mé je tvé (13. a 14. 11.) 
excelují Lucie Trmíková a Saša Rašilov
(foto Viktor Kronbauer)

 
Mladého Franze Kafku (Malý  
stvořitel / Der kleine Fratz – 15. 11.,  
14.00 a 16.00 hodin) ztvárňuje  
Karel Dobrý (foto Zuzana Lazarová)

SEZONA LOUTEK
nejen pro děti 2020/2021
Milé děti, drazí přátelé loutkového divadla 
ani sezona 2020–2021 se neobejde bez lou-
tek. Připravili jsme pro vás výběr představení, 
která se sotva zrodila a přebalila, i těch, která 
ve světě nití a drátků stále září a skotačí. Letos 
jsme zvolili skladbu tak, abychom vám ukázali 
nepřeberné podoby toho magického předmětu, 
kterému říkáme loutka. Může to být klacík, 
poleno, stará elektrická zástrčka, chomáček 
vlny, plyšová hračka, poskládaný papír, krásně 
vyřezávaná soška, dokonale pohyblivá mari-
oneta. K tomu krajíc touhy. A pak se to může 
stát! V okamžiku, v dojemné chvíli se neživé TO 
promění v živý, pohyblivý svět, jenž nemá konce 
ani začátku. Mrkejte a divte se s námi!

Kde hrajeme?
Hlavní scénou je Mozarteum v Arcidiecézním 
muzeu na Václavském náměstí 4. V malou 
divadelní scénu se v zimních měsících promění 
Kavárna Amadeus v Arcidiecézním muzeu. 
V lednu budeme hrát i v Molitorově knihovně 
v Kosinově ulici 7. (Naše domovské scény – 
bývalé kino Central a Divadlo hudby v Denisově 
ulici se stále rekonstruují.)

Kde si můžete zakoupit vstupenky?
MUO má dvě pokladny se společným rezervač-
ním systémem. Vstupenky si můžete zakoupit 
v kterékoliv z nich v budově Arcidiecézního 
muzea na Václavském náměstí 4 nebo v budově 

Muzea moderního umění v Denisově ulici 
47. Pokladny jsou otevřeny vždy od úterý 
do neděle od 10 – 18 hodin.

Jak rezervovat vstupenky?
Rezervace je možná na e-mail:  
pokladna.amo@muo.cz nebo na tel. čísle 
585 514 190. Vstupenky si vyzvedněte nejpoz-
ději hodinu před začátkem představení.

říjen
Pohádka z budíku 
teátr pavla šmída (hosín)
Také vám někdy čas letí? Nebo se vleče? Je lepší 
v životě pospíchat, nebo se loudat? Podivný učitel 
Zeitmann cestuje po světě a vyučuje, jak zacházet 
s časem, aby nás dobře vedl na cestě životem. 
Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech, kteří se 
vydají hledat Čas, aby mu položili otázku: „Jak to 
s tím časem vlastně je?“
mozarteum | ne | 18. 10. | 16.00 | pro rodiče s dětmi
po – st | 19. – 21. 10. | 8.30 a 10.30 hodin | pro mš a nižší roč-
níky zš | v případě volných míst rádi vyhovíme i rodičům 
s dětmi, kteří nestihli nedělní představení

foto Veronika Šmídová foto archiv souboru

foto archiv souboru

Vyhrazujeme si právo změn programu především 
v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a z ní 
vyplývajících opatření. Preventivně jsme pro váš vyšší 
komfort snížili kapacitu Mozartea na 100 míst (místa 
nejsou číslovaná). Taktéž začátky po sobě jdoucích 
představení jsme upravili tak, abychom mohli zajistit 
nezbytnou desinfekci a úklid prostor.



Milé děti, milí dospělí,
na poslední stránce se tentokrát můžete ponořit do tvorby netradiční básně. Nebudete k tomu potřebovat nic jiného než  
dvě hrací kostky a muzejní časopis, který držíte v ruce. Báseň totiž složíte právě pomocí písmen, slov a vět z časopisu.

Jak postupovat?
Báseň tvoří 12 veršů. Jeden verš vznikne splněním jednoho tvůrčího úkolu. Číslo úkolu pro každý verš určíte pomocí  
dvou hracích kostek podle součtu, který vám při hodu padne. Jednotlivé verše zapište na připravené řádky.

Příklad: Při prvním hodu vám na kostkách padnou čísla 3 a 5. První verš básně tedy vytvoříte  
podle zadání úkolu s číslem 8.

Báseň tvořte postupně od prvního verše. Pokud vám na kostkách opakovaně vyjde  
stejný součet, nic se neděje. Každý úkol má spoustu možných řešení.

Nakonec vymyslete pro svou jedinečnou báseň název.

Úkoly pro tvorbu básně
2 a strana 4  |  Přeskládej, vymýšlej, kombinuj! 
Z písmen na této stránce vytvoř co nejvíce nových 
slov. Každá písmeno můžeš použít pouze jednou, 
nemusíš ale využít všechna písmenka. Pro svůj verš 
si z nových slov vyber ta nejzajímavější.

3 a strana 5  |  Z pěti řádků, v nichž se nachází cizí 
slovo či odborný výraz, vyber jedno české a v libo-
volném pořadí z nich poskládej verš.  

4 a strana 9  |  Vyber si podle své nálady jeden 
barevný rámeček s textem. V daném rámečku najdi 
tři slova, která začínají na stejné písmeno jako prv-
ní slovo odstavce a zapiš je do básně jako další verš. 

5 a strana 11  |  Najdi a podtrhni barevnou pastel-
kou všechna slova začínající na písmeno „S“.  
Poté vyber pět slov, ze kterých sestavíš svůj verš.

6 a strana 16  |  Zaměř svou pozornost na hlavní 
nadpis článku. Pro další verš své básně využiješ 
právě tato slova. Kolik slov použiješ a v jakém pořa-
dí budou, záleží jen na tobě. 

7 a strana 18  |  Vyber si odstavec na této straně. 
V prvních čtyřech větách podtrhni každé čtvrté 
slovo. Z těchto slov vyber čtyři pro svůj verš a zapiš 
je v libovolném pořadí na daný řádek.

8 a strana 21  |  Kdo? S kým? Co? Kde? Odpovědi 
právě na tyto čtyři otázky hledej v textech na uve-
dené straně časopisu. A nový verš je na světě!

9 a strana 24  |  Pro další verš můžeš použít pouze 
slova, ve kterých není písmeno „A“. Slova hledej 
v textu článku na uvedené straně.

10 a strany 26 a 27  |  V popisech u fotografií najdi 
a podtrhni barevnou pastelkou deset slov začína-
jících na písmena „L“ a „T“. Pro svůj verš použij šest 
z těchto označených slov.

11 a strana 35  |  V textu vyber jakákoliv čtyři 
po sobě jdoucí slova. V daném pořadí je zapiš 
do své básně jako další verš. 

12 a strana 37  |  A co tak nějakou otázku? 
Na stránce 37 jich můžeš objevit hned několik. 
Pro další verš své básně si jednu vyber. Ale pozor! 
Slova ve větě dle libosti přeházej.
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         Tip pro tvůrčí rebely

Připadá vám návod na netradiční báseň stále 

          příliš obyčejný? Tak si připravte na práci nůžky 

     a lepidlo! Potřebná písmenka a slova ze stránek 

                       vystříhejte a na řádky básně nalepte. 




