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TISKOVÁ ZPRÁVA 25 08 2022 
 

Muzejní lektoři připravili 
pro návštěvníky nové programy. 
Využijí i výstavu Jaromíra 99 
 
Se dvěma novými pravidelnými pořady pro veřejnost přichází edukační oddělení 
Muzea umění Olomouc. V jednom cyklu budou hlavními postavami hosté, kteří 
nejsou profesně svázaní s výtvarným uměním a muzejním provozem, ale vynikají 
v nějakém oboru. A právě optikou své profese budou interpretovat vybraná díla. 
Druhý pořad bude diskusní ve spolupráci s Asociací debatních klubů. Novinky 
čekají i na návštěvníky oblíbeného workshopu Otevřený ateliér. 
 
První z nových aktivit se jmenuje KOMPRO, což je zkratka pro KOMentovaná 
PROhlídka. Prvním průvodcem bude známý terapeut Honza Vojtko, který 
odstartuje celý cyklus ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 19 hodin v předvečer (a jako součást) 
Dnů evropského dědictví. „Během sezóny 2022/23 se uskuteční čtyři díly pořadu 
ve stálých expozicích Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea,“ říká 
lektor MUO David Hrbek, který novinku zaštiťuje. 
 
Dalším novým cyklem bude DEKA (od zkratky D.K. jako Diskusní Klub), kde budou 
vždy jeden až dva hlavní hosté, kteří předestřou dohodnuté diskusní téma. „Pořad 
připravujeme ve spolupráci s Asociací debatních klubů, která sdružuje debatéry ze 
středních škol,“ objasňuje lektorka Hana Lamatová. Právě středoškoláci budou ve 
dvou dílech ze čtyř těmi, kdo se na průběhu pořadu budou výrazným vkladem 
podílet. Více informací o partnerovi na stránkách www.debateri.cz. „První 
plánovaný večer se uskuteční ve středu 12. 10. od 19 hodin v kavárně MUO na 
téma mateřství.  Druhý bude ve středu 7. 12. od 19 hodin v Besedním sále Muzea 
moderního umění na téma národní hrdost. Další dva pořady plánujeme v příštím 
roce ve druhé části sezony,“ doplňuje Hana Lamatová. 
 
Kromě zmíněných aktivit chystá novinku také workshop Otevřený ateliér, který 
vznikl koncem března 2022 jako dočasná pomoc rodinám s dětmi v období 
chladných jarních měsíců i jako nabídka pro děti ukrajinských uprchlíků. „Rychle 
rostoucí popularita i stoupající návštěvnost se staly argumenty pro pokračování 
Otevřeného ateliéru i v nastávajícím školním roce,“ vysvětluje lektorka Denisa 
Tessenyi. „Inspirací pro výtvarné aktivity budou i nadále aktuální výstavy, a to 
natolik, že se od 21. září dočasně na jeden měsíc přesunou do prostor muzejní 
kavárny s přehlídkou prací výtvarníka Jaromíra 99. Děti i dospělí tak budou mít 
jedinečnou příležitost tvořit přímo ve výstavním prostoru.“ 
 
Jaromír 99 v MUO 
Výtvarník, skladatel a zpěvák Jaromír 99 zahájí v Muzeu umění Olomouc ve středu 
14. 9. 2022 v 18.30 výstavu svých více než dvaceti tisků, které jsou součástí knihy 

http://www.debateri.cz/
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MIMOSEZÓNA. Soubor spoluvytváří obrazový doprovod k textům písní, které 
Jaromír 99 napsal pro své kapely Priessnitz, Umakart, Jaromír 99 & The Bombers, 
Letní kapela a Kafka Band. „Součástí vernisáže bude také minikoncert a 
autogramiáda,“ doplňuje organizátor David Hrbek. 
 
Jaromír 99, vlastním jménem Jaromír Švejdík, je jako výtvarník známý osobitým 
projevem, který uplatnil například ve velmi ceněných komiksech. Spolu 
s Jaroslavem Rudišem vytvořili trilogii Alois Nebel, výtvarně zpracoval i komiksy 
Zámek, Zátopek či Zatím dobrý. „V posledních letech tvoří Jaromír 99 svá díla 
převážně v elektronické verzi. Základní skici kreslí v iPadu a hlavní práci dodělává 
v grafickém tabletu. Hotové dílo pak tiskne v inkoustové tiskárně na speciální 
grafický papír,“ přibližuje autorův kurátor Miroslav Houška. „Jedná se o celosvětový 
trend moderní grafiky. Tisk je velmi ,hustý‘ a připomíná techniku sítotisku. Všechny 
grafiky mají omezený náklad 99 kusů a každá z nich je číslovaná s vlastnoručním 
podpisem Jaromír 99.“ 
 
 
 
TOMÁŠ KASAL 
vedoucí referátu komunikace a marketingu MUO 
tiskový mluvčí 
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