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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
patří k nejvýznamnějším institucím svého 
druhu v České republice. Představuje 
výtvarnou kulturu od nejstarších dob 
po současnost. Zřizovatelem Muzea umění 
Olomouc je Ministerstvo kultury České 
republiky. Významně je podporuje Olomoucký 
kraj a Statutární město Olomouc.  

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ  
Denisova 47, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC  
Václavské náměstí 3, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ  
Sněmovní náměstí 1, Kroměříž / Arcibiskupský zámek 
 
OTE VÍR ACÍ DOBA

muzeum moderního umění 
arcidiecézní muzeum olomouc 
út   – ne 10 – 18 hodin 

arcidiecézní muzeum kroměříž 
(duben – říjen)

Každou neděli vstup volný.
Každou první středu v měsíci  
vstup volný od 18.00 do 20.00 hodin.  
 
SAMOSTATNé VSTuPNé

muzeum moderního umění 
arcidiecézní muzeum olomouc 
Základní: 70 Kč | Snížené: 35 Kč 
Rodinné: 140 Kč (2 dospělí +1 – 3 děti 6 –18 let)

SPOlEČNé VSTuPNé DO OBOu OB JEK Tů

Základní: 100 Kč | Snížené: 50 Kč 
Rodinné: 230 Kč | Školní skupiny: 10 Kč/os.  
 
VSTuPNé DO OB JEK Tů  

DUCHOVNÍ OSy MORAVy – D.O.M. 
Velký Okruh  
arcibiskupský palác olomouc 
arcidiecézní muzeum olomouc 
arcibiskupský zámek v kroměříži 
(reprezentační sály, zámecká obrazárna)

Základní vstupné: 180 Kč 
Snížené vstupné (studenti, senioři): 120 Kč 
Rodinné vstupné: 420 Kč 
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů 
po dobu jednoho kalendářního roku. 

Malý Okruh  
arcibiskupský palác olomouc 
arcidiecézní muzeum olomouc
Základní vstupné: 100 Kč 
Snížené vstupné (studenti, senioři): 50 Kč 
Rodinné vstupné: 230 Kč 
vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů 
po dobu dvou dnů  
 
Informace/pokladna:  585 514 241 
www.olmuart.cz
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Titulní strana: Selfie – v roli anděla Alžběta  
Skládalová. Foto: Zdeněk Sodoma

Máte-li zájem dostávat časopis pravidelně, staňte  
se členem Spolku přátel Muzea umění Olomouc. 
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Novou fasádu a střechu získala budova 
Muzea umění. Stalo se tak rovných sto let 
od přestavby objektu někdejšího soudu a věz
nice do dnešní palácové podoby. Bohatou his
torii místa a budovy připomíná do 21. března 
výstava Palác Muzea umění v Olomouci i stej
nojmenná publikace Pavla Zatloukala.

Autorem přestavby dokončené v roce 1916 byl archi-
tekt Jaroslav Kovář starší. Hlavní fasádu ztvár-
nil v duchu dobově rozšířeného nového klasicismu 
charakteristického symetrií, vysokým pilastrovým 
řádem a mansardovou střechou. Stavbu navíc obo-
hatil nejen o věžičku, ale také o kubizující prvky, 
tedy základní polohy předválečné architektury.

Architekt Michal Sborwitz fasádě při rekonstruk-
ci vrátil někdejší barevnost v odstínu pískové barvy. 

„Při stavebně historickém průzkumu jsme postup-
ně oškrábali jednotlivé vrstvy. Původně se jednalo 
o probarvenou omítku. Zachovali jsme její struk-
turu a lazurou napodobili její barevnost,“ vysvět-
lil. Spolu s novou fasádou dostala budova i novou 
měděnou střechu. Celkové náklady rekonstrukce 
činily zhruba 16,5 milionu korun. 

Historií místa a objektu od 13. století po součas-
nost provází diváky výstava Palác Muzea umění 
v Olomouci. Hlavní události shrnuje sedm výstav-
ních panelů. „Kromě toho si diváci mohou pro-
hlédnout architektonické plány, které vznikly 
v souvislosti s adaptací vězeňských budov před 
sto lety, i plány následujících etap, během nichž byl 
v budově zřízen varietní podnik, kino a konečně 
také Muzeum umění,“ uvedla autorka výstavy Klára 
Jeništová. Vystaveny jsou také zajímavé předměty 
z historie budovy, například původní dveře vězeň-
ské cely z 19. století i s vyrytým kalendářem.

Část expozice, která končí 12. února, je také 
věnovaná architektu Jaroslavu Kovářovi star-
šímu. Výstavu doprovází promítání historic-
kých snímků, které se k tomuto místu podařilo 
nashromáždit. Tématem se podrobně zabývá 
i stejnojmenná kniha, vycházející z několikale-
tého bádání historika architektury a emeritní-
ho ředitele muzea Pavla Zatloukala. •

Palác Muzea umění v Olomouci
Texty: Pavel Zatloukal, Michal Soukup
56 stran, cena: 100 Kč

Muzeum 
vypadá jako 
před sto lety

jaro 2016

podzim 2016

Z výstavy Palác Muzea umění v Olomouci. 

REKONSTRuKCE
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Šumění andělských křídel provádí diváky 
historií výtvarného ztvárnění nebeských 
poslů od gotiky po současnost, od desko-
vých obrazů po videoart. „Anděl představuje 
téma, které je jednoznačně spojeno s pozitiv-
ními hodnotami, s útěšností víry, laskavostí, 
bezpečím, přízní a dobrotou,“ uvedl na ote-
vření výstavy ředitel Muzea umění Michal 
Soukup.

Andělské příběhy
Kurátorky Gabriela Elbelová a Barbora Kun-
dračíková uspořádaly díla v tematických 
celcích, podle toho, v jaké roli andělé vystu-
pují ve znázorněném příběhu. Návštěvníci 
uvidí anděly v rolích Zprostředkovatele nebo 
Posla, Průvodce, Ochránce či Adoranta.

„Až do konce devatenáctého století anděl 
žádné charakterové vlastnosti neměl a ve 
výtvarném umění figuroval podle toho, jaké 

úlohy plnil v lidských příbězích. Rozhodly 
jsme se tyto úlohy specifikovat tak, aby-
chom mohly propojit staré umění s moder-
ním a současným a pokusit se najít paralely,“ 
vysvětlila Kundračíková.

Jednota v různorodosti
Mezi návštěvníky byla na vernisáži i hereč-
ka Sandra Pogodová. Podle ní je těžké připra-
vit výstavu, která zachycuje průřez stoletími. 

„Tady se to skutečně podařilo,“ zdůraznila. 
Dodala, že už se nezastavuje u všeho, ale má 
v Trojlodí pár favoritů. „Je mezi nimi i anděl 
od Jana Zrzavého, je jedním z mála, který se 
usmívá,“ vysvětlila. 

„Pestrost zobrazení anděla od adorací 
po moderní projev je zajímavou konfrontací,“ 
konstatovala výtvarnice Matylda Richte-
rová, která do olomouckého muzea přijíždí 
z Ostravy asi dvakrát ročně. „Jsou tady jiná 

témata i zaměření,“ zdůvodnila své návštěvy 
a dodala, že jí jsou blízká. 

Roman Gronský ze Spolku přátel Muzea 
umění ocenil, že se do výstavní síně dosta-
la řada zápůjček. „Jsou tady skvosty jako 
Medek, Zrzavý nebo Knap, celá výstava je 
takovým pohlazením po duši,“ řekl. 

Šumění andělských křídel na vernisáži 
vnímala i lingvistka Eva Maria Hrdinová. 

„Líbí se mi obraz Mikuláše Medka, několik 
starých děl z kostelů i kresba mé přítelkyně 
Dagmar Havlíčkové,“ podělila se o dojmy. 
Jak na vernisáži potvrdila, na výstavu zamí-
ří určitě ještě jednou.

Od špitálu po muzeum
Výstavu Palác Muzea umění v Olomouci 
publiku improvizovaně představil exředitel 
muzea Pavel Zatloukal, který je autorem 
publikace o budově. „Nevěděl jsem, že tady i 

Dvojitá vernisáž  
otevřela dvě nové výstavy

Šumění andělských křídel a Palác Muzea umění v Olomouci jsou názvy dvou výstav, které budou k vidění 
do předjaří. Jedna pojímá anděla v evropském výtvarném umění, druhá připomíná sto let od přestavby 
bývalého soudu s věznicí na palác, v němž dnes sídlí Muzeum umění. 
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budu vystupovat, omlouvám se tedy, že 
nejsem připraven, abych všechno vyložil, 
jak se patří, a nejsem ani vnitřně znormali-
zován – žijeme přece v době nové normali-
zace, prohlásil Zatloukal. Spatra pak vyložil 
dějiny místa a budovy od třináctého století 
po současnost. 

Výstava obohacená o videoprojekci 
zachycuje historii budovy v Denisově ulici, 
jež právě před sto lety byla přestavěna 
do dnešní palácové podoby. Nově opravená 

fasáda jí také vrátila béžovou barvu písko-
vého odstínu. 

„Určitě není jednoduché udělat výstavu 
o jednom objektu, ale tato se autorce Kláře 
Jeništové rozhodně povedla,“ zhodnotil 
expozici historik umění a architektury 
Rostislav Švácha.

Zatímco výstava Palác Muzea umění 
v Olomouci skončí 21. března, křídla andělů 
budou šumět v Muzeu moderního umění 
i v Arcidiecézním muzeu do 5. března. •

Soutěž do konce ledna 
Podělte se námi o své zpracování tématu 
anděla a do konce ledna 2017 nám své 
výtvory zašlete.

Soutěž probíhá ve čtyřech věkových 
kategoriích a ve čtyřech uměleckých 
disciplínách: výtvarné, literární, hudební 
a fotografické. 

Vítěz v každé kategorii získá celoroční 
volný vstup do Muzea umění Olomouc.  
Cena v případě písňové soutěže je natočení 
videoklipu k vítězné skladbě.

Uzávěrka: úterý 31. ledna 2017 do půlnoci. 
Více najdete na www.olmuart.cz nebo 
kontaktujte lektory muzea: David Hrbek, 
585 514 213, hrbek@olmuart.cz  |  Marek 
Šobáň, 585 514 174, soban@olmuart.cz.

k O M e N T O V a N É  P r O h l Í D k Y 
 
čt 12. 1.  a  st 15. 2. | 16.30 hodin | muzeum moderního 
umění |  vstup volný 
Výstavou provádějí kurátorky Gabriela Elbelová  
a Barbora Kundračíková. 
rezervace nutná | pokladna@olmuart.cz | 585 514 241

P Ř e D N Á Š k Y

Pavla Pečinková: Bohu za zády 
st | 25. 1. | 17.00 hodin | divadlo hudby | vstup volný

Anna Jansová: (Andělská) křídla 
q Spojeno s komentovanou prohlídkou
st | 15. 2. | 17.00 hodin | divadlo hudby | vstup volný

r O D I N N ý  W O r k S h O P

Veronika Doutlíková: 
Žehlička + Papír = ANDĚL 
so | 18. 2. | 14.00–16.00 hodin 
arcidiecézní muzeum olomouc | vstupné 70 / 35 kč
Přijde vám, že ze spojení žehličky a papíru nemůže vzejít 
nic dobrého natož umění? umělkyně Veronika Doutlíková 
již několik let experimentuje s výtvarnou technikou, která 
spojuje tyto nespojitelné substance a nazývá ji teplocitli-
vou koláží. S úspěchem ji využívá ve své volné a animova-
né tvorbě.  Pod jejím vedením si ověříme, že teplo může být 
prostředkem, jak objevit anděla na bílém papíře.

kapacita omezená!  rezervace, informace: hana lamatová 
lamatova@olmuart.cz | 585 514 174

k O M e N T O V a N Á  V Y C h Á Z k a

Cesta za andělem 
ne | 5. 3. | 15.00 – 18.00 hodin 
arcidiecézní muzeum olomouc | vstup volný
Andělé hrají v kulturní historii mnoho rolí, jsou to poslo-
vé, ochránci ale také průvodci. Jejich postavy na umělec-
kých dílech a v podobě uměleckých děl najdeme na mnoha 
místech Olomouce. Budou nás provázet na vycházce, kte-
rá povede z výstavy Šumění andělských křídel do veřejného 
prostoru i do prostoru sakrálních staveb ve městě. 

kapacita omezená! rezervace, informace: hana lamatová 
lamatova@olmuart.cz | 585 514 174

DOPROVODNý PROGRAM

 ZVuK TěREMINu 
Slavnostní událost doprovodil nezvyklý 
hudební nástroj těremin. Byl sestaven 
v Rusku v roce 1919, je bezdotykový, 
na bázi elektromagnetických vln. Hraje se 
na něj přibližováním rukou k anténám. 

„Svým zvukem může připomínat anděly,“ 
prohlásila hudebnice Marie ladrová, která 
hrála v duetu s violoncellistkou Natálii Ho-
škovou. Svou někdejší hru na housle po-
važuje za důležitou, protože bezpražcové 
nástroje jsou prý nejlepší průpravou. Ale 
na těreminu je vše obráceně, rytmus udá-
vá levá ruka a prstoklad je na pravé ruce. 

„Asi to víc souvisí s hudebním sluchem. 
Co se týče not, je ten zápis zcela stan-
dardní,“ vysvětlila ladrová. 
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V trhlinách spánku 
animační program pro 2. stupeň zš a sš 
muzeum moderního umění – trojlodí
Jak viděli anděla výtvarní umělci napříč stoletími a jak ho 
viděli v průběhu let autoři slova a písní? Animační program 
plný tvorby, akce, diskuse a přemýšlení. 

Délka programu: 90 minut. 
lektor: David hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz 

Andělský (ne)smysl 
animační program pro mš a 1. třídu zš 
arcidiecézní muzeum olomouc – galerie
S postavou anděla se setkáváme běžně. Na výstavě si ho 
můžeme prohlédnout v několika různých podobách, ale zachy-
tíme ho i jinými smysly než zrakem? uslyšíme někdy šumění 

andělských křídel? Zážitkový program zaměřený na mateřské 
školy a první třídy základních škol představí anděla pro všech-
ny smysly pomocí metod výtvarné i dramatické výchovy. 

Délka programu: 60 minut. | lektorka: hana lamatová 
585 514 174 | lamatova@olmuart.cz 

Hledání podoby 
animační program pro 2. stupeň zš a sš 
muzeum moderního umění – trojlodí,  
arcidiecézní muzeum olomouc – galerie
Ztvárnění anděla v různých výtvarných formách, od klasic-
ké malby a sochy k objektu, instalaci či konceptu, pozna-
jí účastníci galerijní animace, která je netradičně provede 
oběma muzejními budovami.

upozornění: Galerijní animace začíná v expozici Muzea 

moderního umění. | Délka programu: 90 minut.  
lektoři: hana lamatová | lamatova@olmuart.cz 
Marek Šobáň | soban@olmuart.cz | 585 514 174 

Tobiáš s andělem 
animační program pro 1. st. zš 
muzeum moderního umění olomouc – trojlodí
V galerijní animaci oživíme pozdně biblický příběh o 
malém chlapci Tobiášovi, jenž se setkal s andělem. 
Vycházet při tom budeme mimo jiné z barokních obrazů 
holandské krajinomalby.

Délka programu: 90 minut. | lektorka: Michaela Soukupová 
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

 

Všechny animace do 5. 3.

GAlERIJNÍ ANIMACE

r 200 andělů
Pomocníkem a průvodcem spletitým 
andělským tématem může být výprav-
ný katalog.  

Jedná se o první výstavu u nás, která 
anděly ve výtvarném umění studuje 
s takovou důkladností. autoři statí 
v katalogu dokonce otevírají některá 
témata v českém prostředí poprvé, 
protože literatura k andělům a angelo-
logii je v češtině sporadická. 

„Velmi zajímavý je například text 
od anglické filozofky Valery reesové, 
která před několika lety vydala knihu 
shrnující její celoživotní bádání o andě-
lech. Speciálně pro náš katalog napsa-
la text o andělech v židovské tradici,“ 
zmínila kurátorka Gabriela elbelová.

Publikace obsahuje i text historika 
umění Ivana Folletiho o počátku pří-
běhu anděla v křesťanském kontextu 
a o navázání na židovskou a antickou 
tradici. Profesor Jan royt přispěl statí 
o ikonografii andělů od starého umění 
po 19. století. 

Teoretik umění Jiří Olič ve svém tex-
tu o znázornění andělů ve 20. století 
přímo vycházel z výběru exponátů 
pro výstavu a teolog Pavel ambroz 
se věnuje postavě anděla v současné 
teologii. Teoretik literatury a divadla 
Jan lukavec sleduje postavu anděla 
v literatuře a kinematografii s těžiš-
těm ve 20. století. 

Druhá část katalogu je řazena stejně 
jako výstava podle jednotlivých anděl-
ských rolí, tedy jako Zprostředkovatele 
nebo Posla, Průvodce, Ochránce, ado-
ranta a v oddílu anděl pak díla obecně 
vymezující postavy anděla.

Šumění andělských křídel
kolektiv autorů
Muzeum umění Olomouc, 2016
Cena: 300 Kč
Prodej v pokladně nebo e-shopu muzea

Šumění andělských křídel je v obou olomouc kých budovách Muzea 
umění, tedy v Arcidiecézním muzeu i v Muzeu moderního umění.

ŠuMěNÍ ANDělSKýCH KřÍDEl
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Dva nové způsoby, jak vnímat umění 
a aktuální výstavy, nabízejí lektoři 
edukačního oddělení muzea. Při 
příležitosti výstavy Šumění anděl-
ských křídel vytvořili zóny, v nichž 
mohou návštěvníci sami tvořit nebo 
si naopak nechat burcovat svou 
představivost. 

Dílo na zakázku
Kontextuální zóna vznikla v jednom z výklenků 
přímo ve výstavním sálu Trojlodí v Muzeu 
moderního umění. Konceptuální dílo, jehož 
prostřednictvím je představeno téma anděla, 
jak ho aktuálně vnímá mladý český výtvarník 
Jan Pfeiffer, se skládá z jakési skládky železa. 

„Je to osobitá autorská instalace v podobě roz-
ložených železných tvarů. K jejímu pochopení 
je dobré zhlédnout i Pfeifferův videoart, který 
je součástí,“ naznačila lektorka Hana lamatová. 
Podle ní se jedná o dílo vytvořené přímo 
v reakci na výstavu a takzvaně na zakázku 
edukačního oddělení. 

„Je to pro nás důležité umělecké dílo. Odpo-
vídá konceptu našich doprovodných programů, 
ve kterých chceme andělské téma představit 
netradičním způsobem. Pokládáme si otázku, 
jak dnes zpodobnit anděla a jaký má pro nás 
smysl. Stejné otázky jsme položili i mladému 
výtvarníkovi, který výstavu obohatil o nejsou-
časnější uměleckou polohu a uvedl ji do nového 
kontextu. Zároveň dílo využíváme v několika 
doprovodných programech,“ řekla lamatová.

Během jednoho z workshopů s názvem 
A kde vlastně jsi lidé vyšli s lektorem Markem 
Šobáněm do ulic a fotili nezvyklé podoby andělů 
a jejich stopy. Tato instalace byla inspirací. 

„Vezmeme je tam a ukážeme, že anděl může 
být i sestava z želez. umělec to tak pojal a má 
k tomu důvod. My pak hledáme anděly tam, kde 
by je nikdo nečekal,“ objasnil lektor.

Místo pro zhodnocení inspirace
Aktivní zóna na tento princip navazuje. Vznikla 
v prvním patře Arcidiecézního muzea. Je to 
místo, kde lidé po načerpání inspirace tvoří. 
Po prvním workshopu v ní zůstalo osm andělů.

„Ztvárnění anděla nemusí vůbec vypadat jako 
na pouťových stáncích,“ přiblížil smysl dílny lek-
tor Marek Šobáň. Jedním z bodů programu byla 
zastávka u plátna Adrieny Šimotové s názvem 
Co zbylo z anděla. To je instalováno na podlaze. 

„Podle této inspirace si pak účastníci zkusili 
vytvořit svého anděla trháním papíru,“ popsal.

Další inspirací jim byl Anděl pro Vitíka od 
Věry Janouškové. Podle něj vytvářeli účast-
nící workshopu svůj sochařský objekt z věcí 
nalezených na sběrném dvoře. Podle Marka 
Šobáně to byl jeden z důkazů, že anděl může 
mít nečekanou formu.

Workshop vrcholil po poledni ve výtvarném 
studiu muzea. Z netradičních a odpadových 
materiálů, drátů a kusů látek vyráběli lidé své 
anděly. Právě z této produkce jich osm v muzeu 
zůstalo v nově vznikající aktivní zóně, v níž 
budou příští návštěvníci přímo tvořit.

„I když nebylo zrovna vlídné počasí, pokusili 
se někteří účastníci ještě vyjít ven a podle 
básně Jana Skácela nafotit, co zbylo z anděla. 
Mohla to být skvrna i potrhaný plakát, cokoliv,“ 
vysvětlil lektor. A lidé anděly skutečně našli.

EDuKACE

Aktivně, nebo kontextuálně?

Veronika Daňková s dětmi, Bez názvuKamila Misterová s rodinou, Okno do anděla

Kontextuální zóna, Muzeum moderního umění. 

Aktivní zóna, Arcidiecézní muzeum Olomouc. 
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Marek Šobáň (*1970) 
Vedoucí edukačního oddělení.Svým charismatickým pojetím 

a přístupem přibližuje dětem, mládeži i seniorům umění na 
„stříbrném podnose“. k tomu je zároveň básníkem, performerem, 

fotbalistou a nadšeným strávníkem restaurace u kohouta.

MAREK ŠOBÁŇ
Číšník umění tančící  

po stolech
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kurzy. To byla obrovská škola, ze dne na den praco-
vat s předškoláky, dětmi ze základky i středoškoláky. 
Během půlroku jsem se musel naučit, jak s takovou 
klientelou zacházet. Navíc jsem byl závislý na škol-
ném, tak jsem nemohl dopustit, aby mi ta děcka ode-
šla, prostě bych neměl z čeho žít.“ Musel vyvinout 
maximální úsilí a poctivě se na všechno připravo-
val. Nakonec tam vydržel několik let. 

„Vyzkoušel jsem si spoustu technik, které jsme ani 
na fakultě nedělali, třeba keramiku. A tu jsem tam 
najednou učil. Dokonce jsme pak otevřeli kurzy pro 
dospělé. Pracoval jsem vlastně se všemi kategoriemi, 
které teď v muzeu obsluhuji.“

Když se jemu a manželce Petře narodila dcera, 
musel Studio Experiment opustit. „Byla tam jen 
minimální mzda, takže jsem nastoupil na základ-
ní škole. To byla obrovská zkušenost! Tam jsem 
poznal ten typ výtvarky, kdy je hlavní úlohou učite-
le vyzdobit školu.“

Jako na většině základních škol ředitelka vyža-
dovala hlavně nástěnky a výzdobu připrave-
nou s dětmi. „Zatímco ve Studiu Experiment nešlo 
tolik o výsledek, ale o tvorbu, o proces a radost, tak 
ve škole se chtělo, aby to bylo načančaný a aby to 
bylo vidět.“ 

PROFIl

Marek Šobáň přiznává, že od dětství měl humanit-
ní a umělecké sklony. Bavilo ho číst i kreslit. „Přes-
to jsem skončil na Střední průmyslové škole stavební 
v Gottwaldově. Ale kromě technických předmětů tam 
byly dějiny architektury a odborné kreslení, tak jsem 
si říkal, že bych mohl studovat na architekta. Jen-
že naši mě od toho odrazovali, že je těžké se prosadit. 
A já byl tehdy bázlivý.“

Po maturitě proto zamířil na pozemní stavitel-
ství na brněnské VUT. „Shodou okolností jsem v tom 
osmdesátém devátém roce prožil v Brně revoluci, tak-
že mě mohli vyhodit až o rok později, protože se stáv-
kovalo. Ty předměty bych stejně nezvládl.“

Kreslící čtvrtka  
místo rýsovacího prkna
Byla to doba, kdy začal v myšlenkách sklouzávat 
po vzoru obou rodičů ke kantořině a k té ho do Olo-
mouce lákal i kamarád Martin Stöhr, dnes zástupce 
šéfredaktora časopisu Host. Po úspěšných přijímač-
kách nastoupil na olomouckou pedagogickou fakul-
tu, obor čeština-výtvarná výchova.

„Na pedagogické jsem si přesto neříkal, že budu 
kantor. Bavila mě literatura a výtvarné umění. 
Dokonce jsem byl na konkurzu v Hanáckých novi-
nách, chtěl jsem psát o kultuře.“

Na škole přičichl i k autorskému divadlu. „Tak-
že jsem takové tři ročníky moc nestudoval… psali 
jsme hry, zkoušeli jsme divadlo. To se pak s výtvar-
nem propojilo u Vladimíra Havlíka na akční tvorbě. 
Když jsem na pajdáku končil, tak jsem vůbec nevěděl, 
co budu dělat – myslel jsem si, že budu žurnalistou 
a po večerech že bych dělal divadlo.“

Experiment a školní zkušenost
Shodou okolností se dozvěděl, že nezisková orga-
nizace Studio Experiment hledá lektora. „Šel jsem 
tam na pohovor a stal jsem se předsedou občan-
ského sdružení. Odcházela tam holka, co to měla 
na starosti, a tvrdila, že bych to zvládl. Praxi jsem 
neměl skoro žádnou a rovnou jsem začal vést 

divadelník a dramatik
„Jako studenti jsme založili diva-

delní skupinu. Já, i když jsem to 
neuměl, jsem se stal režisérem,“ 
zavzpomínal na studentská léta. 
Tehdy nastudovali hru Sławomi-
ra Mrożka Worstory a úspěšně 
ji předvedli ve třech reprízách. 

„A protože jsme pak nenašli žádný 
vhodný text, tak jsem další dvě 
hry napsal sám. Jedna vychá-
zela z loutkové hry o Jeníčkovi 
a Mařence, kterou jsem rozepsal 
do komedie s prvky existen-
cionálního dramatu. Pak jsem 
napsal ještě jednu hru speciálně 
pro neředínské letiště. Tam mě 
inspirovaly ty staré hangáry, ten 
industriální prostor i psinec. Byl 
to site-specific projekt, hráli 
jsme to přímo tam. Hra se jme-
novala Chlup (na snímku). I když 
měla trochu banální název, řešila 
s lehkým humorem závažné téma 

– poslední okamžiky lidstva před 
koncem světa,“ zavzpomínal 
Marek Šobáň.

Galerijní animace pro děti v Arcidiecézním muzeu. 

1999

Animační program pro seniory. 
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Měl zájem o akční tvorbu a místo toho dělal 
nástěnky. V té době se od kamarádky dozvěděl, že 
v Muzeu umění hledají lektora. Konkurz v roce 2001 
bez problémů udělal.

Stříbrný podnos
Už jako dítě chodíval do galerie. Tehdy do Domu 
umění v Gottwaldově. „Ve výtvarce na lidové ško-
le umění jsme měli šikovného učitele a ten nás bral 
na výstavy. Jenže všechno skončilo u samostatné 
prohlídky, o výstavě jsme společně moc nehovořili. 
Galerijní animace se tenkrát nedělaly.“ 

Přesně tato zkušenost byla pro něj východiskem 
v nové práci. Galerijní animace a muzejní pedago-
gika jsou podle něj stále v plenkách, ale obor se prý 
slibně vyvíjí. „Tehdy se začalo poprvé seriózně bavit 
o metodice, jak vzdělávat, jak k umění přistupovat 
v muzejním provozu. Začalo se uvažovat koncepčně. 
Stěžejní je v tomto ohledu Radek Horáček z brněnské 
Masarykovy univerzity, který do českého prostře-
dí vnesl potřebné pojmy a kategorie. Ten také trochu 
poeticky  tvrdí, že edukátor je číšníkem umění, který 
na podnosech nosí lidem ochutnávky.“

Marek Šobáň vyznává teorii, že vždycky je roz-
díl, když má člověk na cestě poznávání nějakého 

průvodce. „Moderní a současné umění bohužel čas-
to potřebuje komentář. A i když to na první pohled 
tak nevypadá, podobně je na tom i staré umění. Bez 
pomoci lektora nepoučený návštěvník mnohdy zůsta-
ne pouze na povrchu.“ 

Dopad na duši
Dnes má ze svého oboru i „velký“ doktorát. Obhá-
jil disertační práci na téma Poznávací procesy dět-
ského návštěvníka v expozici výtvarného umění. 
Snažil se v ní vyzkoumat a popsat, co se děje, když 
děti přijdou do muzea, jaká díla preferují, jak pro-
bíhá celý proces vnímání, co všechno ho negativ-
ně či pozitivně ovlivňuje a jaký dopad na vnímání 
má omezená chvíle trvání galerijní animace.  

„Řízená animace, která trvá většinou devadesát 
minut, nemá na vnímání dětí a případný posun jejich 
myšlení až takový vliv, jak si možná myslíme. Výsta-
vám, které mají svůj edukační potenciál, by určitě 
prospělo, kdyby se s instalací pracovalo promyšleněji, 
s nějakým nosným záměrem ve vztahu k nepoučeným 
návštěvníkům a dětem. Domnívám se, že vystavit 
výtvarné dílo, opatřit ho popiskou a vydat odborný 
katalog dnes už nestačí.“ 

Občas lituje, že na dětech nevidí okamžitě něja-
ké jasné prozření, posun. „To by musel být soustav-
ný proces, sledovaný delší dobu. Zato je na každé 
školní skupině dobře poznat, jestli a jak s nimi uči-
tel ve škole pracuje. Dá se poznat, že ty děti jsou nějak 
nastavené, že znají víc než jen základní pojmy, mají 
představivost.“ 

A některé skupiny se vracejí. Jejich pedago-
gy Šobáň obdivuje. „Naší nevýhodou je, že pracu-
jeme neustále s novým publikem. Tam se dá vztah 
v rovině divák a exponát jen nakousnout, jen poo-
tevřít. Ale někteří kantoři rozpoznají v muzeu své-
ho partnera a další návštěva jim stojí za to i přes tu 
šílenou byrokracii, kdy si musí za sebe zařídit suplo-
vání a vypsat spoustu lejster. Návštěva muzea se 
v posledních letech strašně ztížila a výtvarná výcho-
va zůstává na školách pořád popelkou.“  i

básník
V roce 2002 mu vyšla sbírka Mís-
topisy. „Snažil jsem se poetickým 
způsobem zmapovat různá místa. 
Jsem kluk z paneláku, proto se 
v ní objevovaly básně inspiro-
vané sídlištěm, ale třeba i mým 
dědečkem, kterého jsem chodil 
navštěvovat do baťovského půl-
domku,“ řekl.
Je mu blízká poezie Petra Hruš-
ky. „Jeho básně ve mně rezonují. 
Myslím si, že máme podobnou 
poetiku,“ usuzuje. 
První básničky mu vyšly v Lis-
tech u Václava Buriana. „Právě 
on mě ponoukl, abych je někam 
poslal. Říkal, že to je v českém 
kontextu nadprůměrná tvorba, 
čímž mě dojal,“ přiblížil Šobáň.

tanečník
Kapelu Ostrý zub si pozval 
na oslavu svých kulatin. „Per-
formativní výstupy obstarávali 
spíše studenti Vladimíra Havlíka. 
Na mých čtyřicátinách jsem při 
jejich hudbě začal tančit a slovo 
dalo slovo a nabídli mi, abych se 
stal jejich pohybovou jednotkou,“ 
popsal Šobáň.
Přišlo mu vhod se takto realizo-
vat. „Divadelní přátelé už byli 
v prachu, psal jsem víceméně 
do šuplíku a neměl žádnou ode-
zvu publika. Toto mě nakoplo. 
Tanec mám jako takový osobní 
punk, kdy potřebuji z role živitele 
rodiny a zaměstnance muzea 
vybočit a udělat něco jiného.“
Šobáň ví, že není profesionální 
tanečník. „Vladimír Havlík pořád 
chtěl, aby tam fungoval někdo 
jinak než hudebně. Kluci se v té 
době teprve sehrávali a potře-
bovali někoho, kdo by odváděl 
pozornost. Z mé strany to začalo 
jako recese,“ podotkl. 
Jeho rodiče to berou pozitivně. 
Oba se tím baví. „A manžel-
ka je velmi tolerantní, asi si 
zvykla. Dcera k tomu má ambi-
valentní přístup. Zpočátku se 
za mě dokonce styděla, ale 
teď mi říkala, že mě viděl něja-
ký její kamarád a koncert si 
pochvaloval. Takže v jejích šest-
náctiletých očích možná pomalu 
stoupám. A syn to neprožívá, 
možná si myslí, že tohle prostě 
tatínci dělají,“ vysvětlil s úsmě-
vem lektor.

Taneční doprovod hudebního vystoupení Ostrého zubu.

Kabaretní vystoupení s Davidem Hrbkem. 
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Co by, kdyby…
Muzejní pedagog by měl být podle Šobáně také 
partnerem kurátora výstavy. „Měli by se spolu 
bavit o instalaci, o tématech a vzájemně si naslou-
chat. Vytvořit výstavu, která by měla v sobě edu-
kační linku zřetelnou i pro neorganizované 
návštěvníky.“ O to se snaží v nově vytvářených 
aktivních zónách, kde si návštěvníci kreslí, skláda-
jí koláže a objekty, kde spontánně tvoří.

On sám je poměrně hravý, což dokazují všech-
ny další umělecké aktivity. Včetně jedné sportov-
ní, kdy pravidelně hrává fotbal s kolegy, novináři 
a mluvčími. 

Muzejní pedagogika je jeho srdeční záležitos-
tí. „Ale pokud byrokracie, vnější nebo vnitřní, pře-
váží, nevím, jestli mě bude tato práce bavit. My 
dnes nemůžeme ovlivnit ani nákup papírnického 
zboží, ani výběr tužek. Musíme pracovat s tako-
vými, co se lámou a nevydrží. Ale jsou nejlacinější 
ve výběrovém řízení.“ Animace výtvarného umě-
ní je pro něj ale stále zásadní. Je zkrátka jako číš-
ník, který jemně balancuje mezi hosty s plným 
stříbrným podnosem. •

literatura
Jeho oblíbenci jsou Vít Slíva, 
Bogdan Trojak, Bohumil Hrabal, 
Jiří Hájíček, Olga Tokarczuková 
a v poslední době kniha Světlany 
Alexijevičové Doba z druhé ruky: 
konec rudého člověka.

hudba
David Bowie. „To je pro mě už dlou-
há léta absolutní jednička. Princip 
jeho tvorby mě například inspiro-
val i v boji s vyhořelostí. Když mám 
delší dobu pocit, že dělám animace 
pořád stejně, dostanu vždycky 
chuť udělat něco jinak. Bowie 
se taky nebál začít něco nového 
a mnohými deskami své publikum 
určitě překvapil.“
Rád poslouchá také Björk, The 
Dresden Dolls, britské kytarovky 
z devadesátých let jako Inspiral 
Carpets či Blur a z českých kapel 
ho v poslední době zaujaly Květy 
a zpěvačka Mucha.

film 
Má rád Felliniho Amarcord, Zvětše-
ninu od Antonioniho, Kosturicovy 
filmy a Velkou nádheru od Paola 
Sorrentina.

místo
Poděbrady. Hladina jezera v jeho 
horizontále je pro něj uklidňující 
stejně jako stromy v Pomoraví 
v dálce. 

jídlo
„Mám rád ryby v Mordoru nebo 

plněnou papriku U Kohouta s raj-
skou omáčkou, kde je jemně cítit 
karamel. Ale obojí hlavně kvůli 
specifické obsluze.“

Vladimír Havlík
docent na katedře výtvarné výchovy
a kapelník Ostrého zubu

Marek je skvělý tanečník. 
Fyzická kondice se snoubí s při-
rozenou mírou exhibicionismu, 
klasika s experimentem. Ostrý 
zub + Marec-tanec = super per-
formance.

Hana Lamatová
lektorka Muzea umění
kolegyně

Před Markem mám respekt 
a úctu, protože vím, že je napros-
tý profesionál. Práci, kterou 
vykonává, dělá výborně, s leh-
kostí, humorem a nadhledem. 
Je ochoten vždy poradit a přede-
vším pomoci. 

David Kresta
mluvčí Moravského divadla
spoluhráč ve fotbalovém klubu  
FC Tetky Voršilky

Je to hráč – a je jedno, zda zakon-
čí gólem do branky, nebo zda 
zařízení mine o dva metry… chuť 
zakončovat ho nikdy neopouští. 
Na hřiště vchází vždy správně 
namotivovaný. Je to zkrátka 
srdcař!

Petr Riedel
Steaková restaurace u Kohouta
vrchní a majitel

Má naše chutě, proto sem chodí. 
Jsme naladěni na jedné vlně a je 
jedno, jestli máme zrovna kuře 
nebo vepřovou. 

Do Laškova 

Promoklá niť asfaltky
se závažím Karosy

Zdánlivá nehybnost
 
A přece
sune se
rozvěšenou mlhou

Jen tuším vsi
za hradbami plen
sčítám skruže
a modrobílé tyče
majáky rozlité oranice

šofér nahlas proklel
sníženou viditelnost
před námi napjatou
 
jak smrt.

Ze sbírky Místopisy, 2008

Nedělní

Nedělní vedro
roluje plech

Na parapetu visí
polední stesk

Takové malé 
černé kdysi

Ždibec mouchy
na pavoučí niti. 

zatím nepublikováno, 
2016 

PROFIl

REFlExE MARKA ŠOBáNě

1994
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Na pracovní schůzku s ředitelem 
Muzea umění zavítal počátkem listo
padu do Olomouce ministr kultury 
Daniel Herman. 
Spolu s tehdy budoucím hejtmanem Oto Koš-
tou a rektorem Univerzity Palackého Jarosla-
vem Millerem se všichni shodli na tom, že 
projekt Středoevropského fóra je třeba dotáh-
nout do úspěšného konce. Podle ministra se 
jeho koncept opírá o řadu zkušeností.

Cílový rok 2021
„Nejprve je třeba financovat přípravnou fázi, 
což ze zdrojů ministerstva kultury je mož-
né, to nejsou horentní částky. Pak budu celou 
záležitost předkládat na vládu a předpoklá-
dám, že synergie pozitivního zájmu pomů-
že k tomu, aby byl tento projekt celou vládou 
chápán jako prioritní. Je třeba sdružit finan-
cování státu, regionu, města a budeme se sna-
žit i o evropské finance,“ řekl ministr. Jako 
cílový uvedl Herman rok 2021. „Realizaci je 
třeba nafázovat a plnit krok po kroku, jak to 
všechny právní předpisy vyžadují,“ dodal.

Nový hejtman Olomouckého kraje Oto 
Košta naznačil, že projekt doposud sledo-
val jako laik a obyvatel Olomouce pouze 

z médií. „Teď jsem měl možnost se s ním 
detailně seznámit. Je to jednoznačně přínos-
ná věc pro město, pro region i pro republi-
ku. V budoucnu přinese významné hodnoty 
a byla neskutečná hloupost, kdybychom 
z jakýchkoliv důvodů promarnili příležitost, 
aby Středoevropské fórum vzniklo. Pro jeho 
zrod udělám maximum,“ slíbil Košta.

Ředitel: Je to pro nás  
povzbuzení
Podporu ministra a hejtmana ocenil ředi-
tel muzea Michal Soukup. „Především jsme 
vděční za to, že si pan ministr našel čas a při-
jel do Olomouce, abychom mu mohli pro-
jekt a jeho historii detailně představit. Také 

vstřícnost budoucího hejtmana je pro nás 
velkým povzbuzením,“ zdůraznil ředitel 
muzea. Muzeum přitom nejdříve musí pro 
ministerstvo kultury připravit investiční 
záměr. Na jeho základě chce ministerstvo 
finanční stránku projektu dořešit v prvním 
čtvrtletí letošního roku.

Středoevropské fórum Olomouc je jedním 
z nejambicióznějších poválečných projektů 
českého muzejnictví. K jeho hlavním cílům 
patří zejména podchycování různorodých 
projevů výtvarné kultury středoevropského 
regionu po druhé světové válce a to na obou 
stranách železné opony. Základním předpo-
kladem pro jeho vznik je zástavba proluky 
v sousedství Muzea moderního umění. •

Jedinečný vědecko-výzkumný projekt připravuje 
Muzeum umění s partnerskými institucemi ze 
zemí Visegrádské čtyřky. V roce 2018, při příleži-
tosti 100. výročí vzniku Československa, vyvrcho-
lí výstavou Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slas-
tí: zrod soudobého Středoevropana 1908–1928. 
Ta představí výtvarnou kulturu v zemích, které 
vznikly po rozpadu Rakouska-uherska.

„Bude to poprvé, kdy se ve středoevropském 
prostoru vedle sebe objeví díla z toho období 

ze všech čtyř zemí. Bude to doslova konfrontace 
v tom dobrém slova smyslu,“ zdůraznil ředitel Mu-
zea umění Olomouc Michal Soukup. Jednotlivé 
národní kurátory bude „dirigovat“ historik umění 
Karel Srp mladší, někdejší ředitel Galerie hlavního 
města Prahy. „Dosud se něco takového ve střední 
Evropě neuskutečnilo. Doufám, že všechno stihne-
me,“ podotkl Srp.

Výstava zahrne díla od expresionismu přes 
kubismus a konstruktivismus až po avantgardu 
dvacátých let. V Olomouci bude otevřena v říjnu 
2018. Poté se v březnu následujícího roku přesune 
do Krakova, následně do Bratislavy a na podzim 
do maďarské Pécse. K výstavě vznikne prestižní 
publikace ve všech jazykových mutacích a v ang-
ličtině, jež připraví vydavatelství Arbor vitae. •

a z velké části interaktivní program jsou velká 
lákadla,“ konstatoval produkční Petr Dvořák. 
V Divadle hudby vystupovalo improvizační diva-
dlo Olivy a jejich divadelně-improvizační show 
nazvanou Olivy v noci mohli návštěvníci ovlivnit 
svými nápady. Na jevišti se s Olivami střídali 
muzikanti z kapely Blue Apple. •

Ministr  
a hejtMan  
poDpořili  
seFo

K VýROČÍ REPuBlIKy 
CHySTáME 
ROZlOMENOu DOBu

Do „nočního“ Divadla hudby přišly stovky lidí
Zhruba čtyři sta diváků přišlo 19. listopadu na spe-
ciální program Divadla hudby při příležitosti Noci 
divadel. Divadlo hudby se do této celostátní akce 
zapojilo vůbec poprvé a svůj program propojilo s dal-
šími třemi komorními scénami v Olomouci – Diva-
dlem Na cucky, Tramtarií a Konviktem. „Zájem byl 
u nás obrovský. Je vidět, že volný vstup, netradiční 

s Ministr kultury Daniel Herman nad urbanistickým řešením SEFO.  
q Vlevo: rektor uP Jaroslav Miller a hejtman Oto Košta.
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MistR A jEhO žÁci
 Fenomén Ateliér papír a kniha

Výstava s názvem Fenomén Ateliér papír 
a kniha / Autorské knihy a objekty stu-
dentů J. H. Kocmana je sice subtilní, ale 
návštěvníkovi bere dech. Představuje více 
než stovku rozmanitých děl 29 Kocmano
vých žáků i samotného učitele.

„Výstava děl Kocmanova ateliéru zde není náho-
dou, v roce 1990 jsme se rozhodli, že své sbírky 
rozšíříme o autorskou knihu, Muzeum umění 
je jedinou českou institucí, která se autorskou 
knihou systematicky zabývá,“ řekl na vernisáži 
ředitel muzea Michal Soukup. 

Ateliér papír a kniha při Fakultě výtvarných 
umění VUT v Brně byl skutečným fenoménem, 
ve střední Evropě neměl obdobu a jinde ve svě-
tě by se podobná akademická pracoviště dala 
spočítat na prstech jedné ruky. V roce 1998 jej 
založil Jiří Hynek Kocman a stál v jeho čele 
až do zrušení v roce 2011. Právě díky němu je 
autorská kniha u nás vnímána jako samostatná 
umělecká kategorie. 

Na vernisáž do Olomouce dorazili i někte-
ří Kocmanovi žáci. V davu byli k rozeznání díky 
červeným motýlkům, které si připnuli na počest 
typické elegantní ozdobě JHK, ale i jako odkaz 
na jeho dílo s „Butterfly“ tematikou.

Den splněného snu
Kurátorka Gina Renotière přiznala, že výstava 
byla jejím velkým snem. „O této výstavě jsem 
snila tak dlouho, až ateliér přestal existovat. 

Absolventi se rozutekli do světa. Já jsem měla 
nelehký, ale radostný úkol je po letech vyhle-
dat a vybrat od nich ta nejlepší dochovaná díla,“ 
prohlásila na vernisáži před početným publi-
kem Renotière. Podle ní výstava představuje 
autorské papíry, knihy-objekty a paper-artové 
objekty. Shromažďuje to nejlepší z Kocmanova 
ateliéru a ukazuje jeho profil. 

„V ateliéru, který mě fascinoval, vládla 
nezvyklá kázeň a pořádek. Všechny nástroje 
měly své pevné místo na zdi vyznačené svými 
obrysy. Tyto siluety – dnes bez nástrojů, sym-
bolizují v katalogu zánik ateliéru,“ popsala 
kurátorka. 

Definice autorské knihy není podle Reno-
tière jednoduchá. Autorská kniha není kniha 
o umění, ani krásná kniha. Autorská kniha je 
sama uměleckým dílem. „Nepracuje jen s papí-
rem, je to také dřevo, sklo i plast. Každý artefakt, 
ať už je z papíru, dřeva, skla nebo plastu má 
znak knihy, ať je to textová linka, knižní vazba, 
korpus, nebo odkaz na něco, co připomíná kni-
hu,“ vysvětlila kurátorka. 

Dodala, že žijeme v době, kdy kloužeme 
po povrchu významu slov, po povrchu význa-
mu událostí a kniha je od nepaměti nositelem 
informace, nositelem potěšení, estetického zna-
ku a dalších rovin.

Barbora Břinková, Piet’s Mondrian Book, 2006 Slávka Pauliková, Marginálie, 2006

Karel Bařina, Kniha o knihovně, 2011 Adéla Imreczeová, Bonboniéra, 2000 Julie Kačerovská, Kostky, 2005 Zuzana Staňková, Roční období IV, 1999

Julie Kačerovská, Krajina papíru, 2009Eva Malaťáková, Napětí a odhalení, 1999

PřÍKlADy AuTORSKýCH KNIH  
V ExPOZICI 
žaluzie s psaným textem / fotografie textů vytlače-
ných v kůži autorky/ knížky z pochutin – ruční papír 
obsahuje stejné ingredience jako polévka nebo desert 

/ forma knihy se objevuje i v různých otlačeninách země, 
do kterých jsou zasazeny bylinky, jež ozřejmují tento 
tvar / geometrické a matematické vzorce / plastelíno-
vá kniha / kniha s vazbou ve formě písmen / kniha, která 
sama na sobě popisuje, z čeho se kniha skládá /pada-
jící papíry zachycující gravitaci / vylití ručního papíru 

na výšivce / písmo vyselektované z jiného obrazce 
/ mikrosnímky struktury papíru v papírové hmotě / 
marginálie na starých tiscích zvětšené do vizuálních 
akcentů / litá písmena ve vertikální, horizontální a dia-
gonální instalaci / struktura papíru v gramofonových 
záznamech / série nádobí z papíru
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Publikace Fenomén Ateliér papír a kniha / 
Autorské knihya objekty studentů J.  Kocmana 
| ThePhenomenon of the Paper and Book Atelier 
/ Artists’ Books and Objects by J. H. Kocman’s 
Students, 160 stran, cena 220 Kč

Spolu. „Těšila jsem se na toto setkání. ráda bych zakrojila rituálně tento dort, aby 
všechno dobré, co jste a co jsme zažili, zůstalo ve vás. a všechno, co bylo složité, 
abyste nechali rozplynout, jako se vám rozplyne tento dort na jazyku. Moc vám to ze 
srdce přeji,“ řekla kurátorka Gina renotière a začala porcovat.

g a l e r i j n í  a n i m a c e 
 Autoportrét v knize 
animační program pro 1. stupeň zš 
Děti se seznámí se vznikem autorské knihy a její-
mi odlišnostmi od klasické knihy. Budou vysvětleny 
některé pojmy – kodex, svitek, krásná kniha. Hravou 
formou si předvedeme, jak pracuje konceptuální umě-
lec, a vysvětlíme si, co to je koncept, neboli myšlenka, 
která je hlavní při tvorbě autorské knihy a určuje i její 
vzhled a formu. Žáci si vytvoří svou vlastní autorskou 
knížečku, jejímž tématem bude autoportrét.

Pohádkové deníky superhrdinů 
animační program pro 2. stupeň zš a sš 
Seznámíme žáky a studenty s historií a vznikem autorské 
knihy. Budeme se zabývat i pojmy, jako je koncept, remake 
a hnutím Fluxus, které stálo u zrodu autorské knihy. Sou-
částí programu je i tvorba autorské knihy samotné, kde se 
necháme inspirovat prolínáním fiktivního světa superhrdi-
nů se světem klasických pohádek.

Oba programy nabízíme potrvají do 26. února. 
Délka programů: 90 minut  |  lektorka: Michaela Soukupová  
585 514 299  |  soukupova@olmuart.cz

w o r k s h o p 
 Julie Kačerovská  
Výroba autorského ručního papíru
so  28. 1. | 11.00 hodin | vstupné 70 / 35 kč 
Julie Kačerovská – absolventka Ateliéru papír a kniha – 
seznámí zájemce s postupem výroby ručního papíru. Budou 
moci experimentovat s barevnými papírovinami, s jejich 
prolínáním, vytvářením abstraktních i konkrétních výje-
vů přímo na sítu. Během dílny bude možné vyzkoušet si dva 
základní způsoby čerpání papíru – snímání a sušení.

kapacita omezená! rezervace, informace: Michaela Soukupová  
585 514 299  |  soukupova@olmuart.cz

DOPROVODNý PROGRAM

Luxusní katalog  
i videodokument

„Katalog jsem koncipovala tak, že jsem oslovi-
la absolventku tohoto ateliéru Veroniku Kopeč-
kovou, aby se mnou spolupracovala na jeho 
vzhledu. Má písmo a členitost, kterou docent 
Kocman používal při zadání prací,“ popsala 
kurátorka. 

Za důležité považuje Renotière i to, že ze 
zahraničí získala jako autora textu etablova-

ného odborníka, jenž mohl význam ateliéru 
zvenčí posoudit. Tím byl Pavel Bichler, nositel 
anglického ocenění Norton Art Prize.

Výstava má i dokumentační část. Nabízí fil-
mový sestřih v němž vystupuje několik absol-
ventů. Odpovídají na tři stejné otázky: jaký měl 
ateliér význam pro jejich profesní život, čím byl 
ateliér jedinečný a na co nejraděj vzpomínají.

„Na tom filmu je vidět, že je docent Kocman 
nevedl jen k řemeslné perfektnosti a preciz-

nosti. Učili se také myslet v konceptu – nesmír-
ně hluboce a získávat si informace hodinami 
rešerší. Tito autoři dnes umí krásně formulovat, 
vysvětlit a podat svou myšlenku,“ zdůraznila 
kurátorka Renotière.

Výstava potrvá v Muzeu moderního umě-
ní do 26. února. Zájem o ni mají ale i další insti-
tuce. Renotière z nich vyjmenovala Slovenskou 
národní knižnici v Martině, Galerii Středočeské-
ho kraje a Galerii umění v Karlových Varech. •

Jiří H. Kocman  (*1947)
Jeden z nejvýraznějších představite-
lů konceptuálního umění. Absolvent 
brněnské Vysoké školy veterinár-
ní vstoupil do uměleckého světa v 60. 
letech v žánrech stamp-art nebo mail-

-art. O deset let později přesunul svou 
pozornost od obsahu sdělení k samot-
nému médiu, tedy k papíru.

FENOMéN ATElIéR PAPÍR A KNIHA
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1   
Veronika Zábršová Horáková
Kniha proti stresu

„Knihy jsou z bublinkové fólie. Papír v jedné z knih 
je schován v dutém listu a slouží jako nositel barvy. 
Bublinky si samozřejmě můžete prásknout. Na to to 
je.“ Pokud to ale udělají i návštěvníci, kniha ztratí 
na objemu.

Kromě Knihy proti stresu vystavuje i Knihu pro 
čtyři čtenáře. „Spojila jsem čtyři knihy v jeden blok. 
Mají společnou zadní desku, každá z nich samo-
statnou přední a fungují dohromady jako geomet-
rický objekt. Dá se listovat na čtyři strany a mohou 
ji číst čtyři lidé najednou, i když každý něco jiného.“

2

Kateřina Zemanová  (roz. Valášková)
Kronika melancholie

„Tímto projektem vyvrcholila má práce s žaluziemi.“ 
Připomínaly jí stránku, řádkování a jejich otáčení 
zase listování. „Z této inspirace vzniklo několik sérií 
a výstav. Kronika melancholie je finální, diplomová 
fáze. Chtěla jsem žaluzii vyjmout z okna, dát jí 
vlastní prostor. Uvnitř je intimní prostor a to co je 
vně – tam se člověk může podívat.“ Název vychází 
z textu na žaluziích, který psal slovinský spisovatel 
Aleš Debeljak pro Samuela Becketta. „Člověk je 
sám melancholicky uzavřený v sobě, ale vidí ven.“ 
Doma na oknech žaluzie popsané nemá.

3

Julie Kačerovská
Krajina papíru

„Jsou to linky vyřezané do papíru laserem. Každá 
je jiná a každá se musela vyřezat zvlášť.“ Dvě stě 
dvojlistů pak svázala ve hřbetě. „Skutečný povrch 
papíru je mikroskopicky zvětšený a rozdělený 
na vodorovné křivky. Ty jsou pak převedeny na oříz-
ku papíru.“ laser využila na fakultě architektury 
VuT v Brně. „Obsluhovat jsem ho ale nesměla. Laser 
si načetl data a pět hodin řezal. Já jsem jen měnila 
papíry.“ Za Krajinu papíru získala v roce 2011 jedno 
z pěti hlavních ocenění v celoevropské soutěži 
autorských knih ve Vídni.

4

Jan Slivka
Role zvuku / zvuky role
Dva projekty inspirované gramofonovými deskami. 

„A hrají!“ Myšlenka vznikla v papírně. „Když jsem 
viděl, jak se na kotouče navíjí čerstvě načerpaný 
papír a vzniká nekonečná spirála, která se pomalu 
točila v nějakém rytmu, napadlo mě, že spirála 
nese nějaký ruch, šum, který se dá zaznamenat.“

Navinul tenký papír, karton, lepenku a ruční 
lepenku. „Vzniklou roli jsem odlil do plastové hmoty, 
tu pak do pryskyřice a zvuky jsem zaznamenal. 
Výsledkem je rytmický šum, nebo spíše hluk, který 
se liší strukturou.“

Na gramofonu jeho autorské knihy opravdu 
hrají. „Každá zvuková stopa má jiný čas. Nejtenčí 
je nejdelší, má sedm minut. Hrubá má asi třicet 
vteřin. Koupil jsem v bazaru starý gramofon 
a na něm jsem to odehrál. Existuje i záznam, ale 
jehlu jsem zničil.“

V současnosti nepracuje ani v papírnách, ani 
se zvukem. „Mám vlastní grafické studio, kde se 
soustředím na výrobu drobného designového 
papírenského zboží. A druhou částí úvazku jsem 
restaurátor papíru.“

5

Andrea Nedbálková  (roz. Braunová)
Mezi listy 

„Snažila jsem se pracovat s emocí, která vzniká 
při listování knížkou. Zprostředkovat ten pocit, 
kdy vás nezajímá, co je v knize napsáno, ale jak 
je kniha jako médium celkově krásná. U knihy 
z ručních papírů je navíc tento vjem úplně jiný než 
u knihy strojově řezané.“ Její objekt byl původně 
v pouzdru, v krabici. „Prvně tam byly fotky, pak 
složené knihy.“

Ateliér jí dal konceptuální přístup k práci. 
„Docent Kocman byl bytostně konceptuální 
pedant. Ale bazírování na detailech nebylo zby-
tečné. V jeho práci mělo vše pevné místo. Já jsem 
zřejmě vždycky byla trochu stejná, možná proto 
jsem si jeho ateliér našla. Neměla jsem problém 
udržovat pořádek a vracet nástroje na své místo. 
Že jeho promýšlení věcí bylo hodně hluboké 
a inspirativní, to jsme pocítili do morku kostí.“

6

Tomáš Rybníček
Uncommon papers
Soubor originálních ručních papírů z různých 
druhů vrb. „Vrba se používala v tradičním pojetí, 
hlavně její lýko. Každý list papíru je z lýka a kůry 
jednoho z druhů vrb, které jsem náhodně vybral 
u řeky Svratky.“ Barvu a strukturu mají papíry 
podle toho, jakou vrbu použil. Většinou vybíral 
z jednoletých letorostů, větvičky, tenký kořen. 

„Třeba červený papír pochází z vrby křehké, z níž 
se získávala červená barviva.“ Divoké vrby se 
ve volné přírodě často snadno kříží, takže vzniká 
spousta mezidruhů. Názvy jednotlivých vrb jsou 
na listech vyraženy slepotiskem.

„Občas ještě papír vyrábím, ale málo. Čas 
od času jej použiju na nějakou knížku. Výroba 
není těžká ani složitá. Je to spíše časově náročný 
proces, protože přírodniny se musí upravit. 
Poměrně dlouho se musí vařit se sodou a příšer-
ně to smrdí. Pak se hmota rozvlákňuje a čerpá 
na síto.“

Dnes pracuje v instalačním oddělení Moravské 
galerie v Brně.

7

Blanka Kulišťáková Špičáková
Hans Arp, Víš-li, že vyšly
Bakalářská práce spočívající v modifikaci písma. 

„Ne, letáky u optika, testující rozdíly v dioptriích 
to nejsou.“

líbil se jí text, který napsal dadaista Hans 
Arp svojí ženě. „Je velmi uvolněný, nekonkrétní. 
Krásné je, že když báseň nechával tisknout, psal 
záměrně natolik nečitelně, aby tiskaři dělali chy-
by. Spolupráce tiskařů pro něj byla důležitá, jejich 
chybné čtení přidalo básni nový význam, který 
Arp jako původní autor neovlivnil. To pro mě bylo 
fascinující, protože mi tento přístup připomínal, 
jak jsme tvořili v ateliéru. Náš koncept nikdy 
nespočíval v tom, aby z formy ,vypadlo’ něco 
přesného. Vždycky šlo o myšlenku, o náhodu, 
která do vznikání něčeho nového vstupuje a to 
se povedlo. Já jsem myší přepisovala v grafickém 
programu na počítači texty, odstavce básní 
a počítač je sám upravoval. Když jsem posunula 
kurzor, počítač tahy zakulatil. Takže se to vlastně 
dělo samo a vznikaly tak výtvarné zápisy.“

Nyní s manželem vlastní v Praze grafické stu-
dio a knihařský ateliér.

8

Barbora Břinková  (roz. Juráčková)
Filigrány po babičce
Reflexe návštěvy německé historické papírny. „His-
torie k historii. Vzorem mi byla kuchyňská dekorace, 
která visela nad divanem u babičky, v hájence 
na Slovensku, kde bydlela.“ 

Babička prý ale zprvu nebyla příznivcem využití 
dekorace při výtvarných technikách. „Když jsem to 
polila papírem, divila se, proč používám její dečku 
na svoje vyvádění. Vysvětlila jsem jí, že je to výtvar-
ná činnost. Připustila, že je to zajímavé.“

Vzhledem k tomu, že záměr mohla uskutečnit, 
musel se J. H. Kocmanovi líbit. „Všechno, co 
v ateliéru vznikalo, vznikalo na základě konzultací 
s panem docentem. Pracovat jsme mohli až po jeho 
souhlasu. On napřed naznal, jestli má náš koncept 
budoucnost a jestli je vhodné ubírat se naznačeným 
směrem.“

Práce na Filigránech po babičce ji bavila, ale 
vznikala v časovém presu.

9

Šimon Chloupek
Dobrodružství

„Je to část komiksu, který jsem si kreslil jako dítě. 
Dá se říct, že to je dětská autorská kniha.“ Výsledek 
svázal až v ateliéru. „Volné listy jsem okopíroval 
a svázal vazbou s otevřeným šitím. Vevnitř jsou listy 
formátu A5 a co list, to okénko, vlastně tablo komik-
su. Obsah? Nekonečný příběh o třech kamarádech, 
kteří putují vesmírem a zažívají různá dobrodruž-
ství.“ Komiks si prý kreslil od první třídy, od doby, co 
uměl psát a vydrželo mu to asi pět let.

„Teď se živím jako designér, učím grafický design 
a školím grafiku.“ Pochází z Jihlavy, žije v Praze a učí 
v Poděbradech na Střední odborné škole multime-
diálních studií.

10

Adéla Imreczeová
Bonboniéra

„Měli jsme zadání kniha nekniha a protože jsem 
měla ráda nugátové bonbóny, napadlo mě, že bych 
udělala miniaturní knížečky.“ S reálnými nugáto-
vými bonbóny pak chodila po různých obchodech 
s výtvarnými potřebami a papírnictvích a hledala 
stejné nebo podobné barevné odstíny. Jsou to 
údajně jediné svázané nugáty. „Za úspěch jsem 
považovala, že se hodně lidí nachytalo, někteří se 
málem zakousli.“

Na výstavě má ještě další práce – například polš-
tářek – dětskou knížku, knihu z plastelíny, obrovské 
ořízky knih jako schodiště (na fotografiích) a fasci-
nující klubíčka.

11

Karel Bařina
Kniha o knihovně
Jedno ze dvou děl mimo výstavní síň. Nainstalová-
no je v polovině schodiště.

„Je to celá moje knihovna. Změřil jsem si všechny 
knížky v policích, výšku, tloušťku, šířku a netradič-
ně jsem je uspořádal předními ořízkami dopředu. 
Slícoval jsem je ořízkami a některé hřbety pak 
vystupovaly a některé se zase zasouvaly zpátky 
do knihovny.“

Dnes učí na Fakultě výtvarných umění v Brně. 
„Vedu předmět knižní vazba. Učím, jak se má chovat 
knížka, když se odesílá do tiskárny.“
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s veřejnou a morální odpovědností k těmto 
uměleckým disciplínám a významu umění.  
Aby si studenti uvědomili, že umění může 
vytvářet rozdíl kvality lidského života v mnoha 
úrovních a že není vždy jen příjemností nebo 
pouhou zábavou,“ vysvětlila profesorka Dinah 
Ryan, která je zároveň uměleckou kritičkou 
publikující například ve Sculpture magazine. 
V něm před časem také hodnotila i olomouc-
kou výstavu Magdaleny Jetelové.

Autorská kniha je svébytná a pro laiky 
zprvu trochu neuchopitelná umělecká 
disciplína. V Olomouci se s ní sezna
movali i studenti z americké Principia 
College, jako třeba AnnaZoë Herr.

„uvědomuji si, že jsem první autorskou udělala 
jako malá, byl to dárek pro maminku. O kon-
ceptu autorské knihy jsem ale dnes slyšela 
poprvé,“ uvedla Herr po semináři s Vladimí-
rem Havlíkem, který ji podle jejích slov velmi 
inspiroval.

O den dříve si američtí studenti již vyzkou-
šeli vyrobit vlastní autorskou knihu ve výtvar-
ném studiu Muzea umění pod vedením 
kurátorky Giny Renotière a fundované restau-
rátorky Evy Strnadové. „Zvolili si formu deníku, 
která jako první krok patří mezi nejpřitažlivěj-
ší,“ vysvětlila Renotière.

Skupina studentů zaměřených na kresbu, 
intermediální techniky a autorské psaní 
strávila deset týdnů v Praze, především 
v MeetFactory, odkud vyjeli na čtyřdenní stáž 
do Olomouce. 

Praha a Olomouc jako vliv
Zahraniční program studentů nazvaný Prague 
Abroad byl zaměřen na výtvarný ateliér, ale 
zabývali se také rolí kultury a umění ve spole-
čenské či politické rovině. „To vše v souvislosti 

Ryan označila Muzeum umění za nejinteli-
gentnější a nejdůvtipnější instituci ve střední 
Evropě. Poznala ho, když před pěti lety 
objevila sbírku autorských knih prostřednic-
tvím její kurátorky Giny Renotière. Ta kromě 
přednášek a workshopů o této umělecké dis-
ciplíně vtáhla americké studenty i do historie 
Muzea umění v kontextu zaměření instituce 
na Střední Evropu. Od té doby Ryan se svými 
studenty muzeum pravidelně navštěvuje.

Na startovní čáře  
umělecké kariéry
Dojmy studentů byly letos různé. Otis Himer 
po semináři u Vladimíra Havlíka prohlásil, 
že si tady uvědomil, jak důležitá je vlastní 

„značka“ a sebeprezentace. „Pro mě osobně 
je těžké odhadnout, jak prezentovat svoje 
dílo, jak se vyjadřovat na sociálních sítích. 
Nejsem zatím úspěšný umělec, tak se 
zajímám, jak jím být,“ řekl Himer. „Těžko říct, 
jestli je lepší se zaměřit na samotný tvůrčí 
proces a story, nebo až na výsledné dílo 
a prezentace,“ dodal. 

Sky O‘Brien měl z Havlíkova vystoupení 
silný konceptuální dojem. „Když jsem poslou-
chal, jak vypráví o své práci, zaujala mě jeho 
citlivá výstavba ironie, a to zejména ve vzta-
hu mezi předměty, které vytvořil a samotnou 
podstatou této formy umění. Havlík používal 
všední, obyčejné věci – krabičky od sirek, 
obaly z pilulek – a ty tematicky spojoval, 
dokonce i s hudbou a zvukem. ukázal mi, že 
ironie a humor nejsou omezeny originalitou, 
ale mohou být vyjádřeny prostřednictvím 
znovuobjevení, které se pak samo o sobě 
stává originální,“ uvedl O‘Brien.

Americká mládež si také prohlédla výstavu 
fotografií Jindřicha Štreita a navštívila 
Arcidiecézní muzeum.  Výstava Šumění anděl-
ských křídel jim pak podle Ryanové nabídla 
úvahu, jak se náboženství promítá do růz-
ných uměleckých a historických souvislostí.

Studenti bakalářského programu Principia 
College pocházejí z různých míst ve Spoje-
ných státech od Floridy po Massachusetts, 
z Kalifornie, Colorada nebo Tennessee, ale 
jsou mezi nimi i Australané nebo Němci. •

američtí studenti  
vytvořili v muzeu svou  
autorskou knihu

PRINCIPIA COllEGE
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Depozitář muzea zaplnilo 25 soch z nerezu, 
dřeva i plexiskla, 35 olejomaleb, osm autor-
ských knih a průřez její grafickou tvor-
bou od newyorského období až po její práci 
v pařížském ateliéru Lacourière. Jen pojist-
ná hodnota děl činila přibližně sedm milionů 
korun, ta skutečná je mnohem vyšší.

Z Mohelnice do Spojených států
Terry Haass se narodila v roce 1923 v Českém 
Těšíně jako Terezie Goldmanová. Její děde-
ček byl lékařem v Mohelnici a ona sama stu-
dovala na dívčí odborné škole Pöttingeum 
v Olomouci. Kvůli židovskému původu v roce 
1939 utekla před nacisty do Francie a přes 
Portugalsko do USA. V New Yorku studova-
la v ateliéru Williama Barnetta, Osipa Zadki-
na a vstoupila do ateliéru Williama Stanleye 
Haytera, kde spolupracovala s Joanem Miró 
nebo André Massonem. 

„Tehdy v tíživé atmosféře období mccarthi-
smu to lidé z východní Evropy neměli ve Stá-
tech lehké a ženy také nebyly zrovna středem 
zájmu galeristů. Z těchto závažných důvodů 

si zvolila umělecké jméno Terry Haass, kte-
ré záměrně nepoukazovalo na zemi původu, 
ani na to, zda je nositelem jména muž či žena,“ 
vysvětlila historička umění Gina Renotière.

Spolupracovala  
s Picassem i Chagallem
Terry Haass se na počátku padesátých let vrá-
tila do Paříže, kde se v tiskařské dílně Rogera 
Lacourièra setkala a spolupracovala s Pablem 
Picassem, Joanem Miróem a Marcem Cha-
gallem. Ve stejné době studovala mezopo-
támskou archeologii a získala v tomto oboru 
diplom na Ecole du Louvre. Účastnila se 
významných vykopávek na Blízkém a Střed-
ním východě – v Izraeli, Turecku, Libanonu, 
Afghánistánu a Íránu. Přátelila se s dcerou 
Alberta Einsteina, organizovala pomoc pro 
děti z Tibetu.

Monografie i profilová výstava
Její výtvarná tvorba je zastoupena ve sbír-
kách muzeí a galerií po celém světě od Spo-
jených států po Kamerun. Muzeum umění 
uspořádalo v roce 2006 její první rozsáhlou 
retrospektivu u nás s názvem Světlo – pro-
stor – čas. Její součástí byl dokumentární 
film Terry z Montmartru režisérky Olgy Špá-
tové, který odvysílala Česká televize.

„Žila neuvěřitelně bohatý, tvůrčí a smyslupl-
ný život. Neměla čas na únavu, nepřipouště-
la si ani věk, ani čas, stále měla tvůrčí plány. 
Je pro mě ctí, že jsem se s tak činorodou a cha-
rakterní ženou mohla potkat a spolupraco-
vat s ní,“ řekla Renotière. Ta se chystá sepsat 
o Haas monografii a zhruba za tři roky při-
pravit i profilovou výstavu. Podle Renotière 
by se některé z děl mohlo mnohem dříve stát 
součástí stálé expozice moderního umění Sto-
letí relativity. •

Získali jsMe seDM Desítek Děl  
 Terry Haass
Soubor sedmdesáti děl Terry Haass dorazil na podzim z Paříže do Olomouce.  
Umělkyně, která zemřela vloni v březnu, jej odkázala Muzeu umění.

Muzeum umění uspo-
řádalo Terry haass 
v roce 2006 první retro-
spektivu na českém 
území. Výstavu Světlo 

– prostor – čas dopro-
vázel katalog, který 
je ještě stále v prodeji 
v pokladně muzea 
nebo v e-shopu na  

www.olmuart.cz. Na dvojazyčné česko-fran-
couzské publikaci se textově podíleli Gina 
renotière, Petr Spielmann a Thomas W. Gaeht-
gens. Samozřejmou součástí katalogu je soupis 
výstav a výběr z literatury. Cena: 300 kč.

Terry Haass, 2006

Tajemná komnata, 1995

Bílé tělo, nedat. (70. léta 20. století)

Jenůfa, 2003

Historička umění Gina Renotière při převzetí děl Terry Haass.
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v šedesátých letech nebývale nastartoval trh s umě-
ním i to, čemu se dnes říká umělecký provoz. Část 
umělců byla z tohoto vývoje znechucená a chtěli umě-
ní vrátit jeho původní, řekněme magickou funkci,“ 
vysvětlil. Proto vyšli z galerií ven, do alternativních 
prostor, do krajiny… 

Akční umění našlo v době svého vzniku odezvu 
i v tehdejším Československu. Jeho průkopníkem byl 
tehdy Milan Knížák, jehož dnes proslavená akce Pro-
cházka po novém světě (Demonstrace pro všechny 
smysly) vznikla již v roce 1964. „Jako člen skupiny Flu-
xus pobýval v letech 1968–1970 ve Spojených státech 
a vedle přednášek na univerzitách tam realizoval 
i několik akcí. Celou řadu akcí pak připravil i doma,“ 
doplnil kurátor.

Tři sta položek – třetí největší v zemi
Olomoucká sbírka akčního umění začala vznikat 
v roce 1996 v souvislosti s přípravou výstavy Mezi tra-
dicí a experimentem / Práce na papíře a s papírem 
v českém výtvarném umění 1939–1989. Hlavním exter-
ním spolupracovníkem byl brněnský teoretik Jiří 
Valoch, ovšem založení sbírky byla týmová práce, kte-
rou vedl tehdejší ředitel Pavel Zatloukal. „Valoch nám 
doporučil, kdo by ve sbírce měl být určitě zastou-
pen. Rozdělili jsme si autory, které oslovíme. Hleda-
li jsme přitom vždy specifické a kvalitní projevy, které 
byly tehdy ještě poměrně dobře dostupné a nebyly tak 

Revolta byla v šedesátých letech minulé
ho století základním motivem pro umělecké 
projevy, které dnes označujeme jako akční 
umění. Umělci na protest proti komerciona
lizaci umění opustili galerie a podnikali různé 
akce v ulicích, alternativních prostorech či 
v krajině. Po těchto pomíjivých akcích zůsta
la většinou jen fotodokumentace. Muzeum 
umění má třetí největší sbírku akčního umě
ní u nás. Ukázky z ní představí od 2. března 
na výstavě Okamžité chrámy s podtitulem 
Reflexe archetypů a rituálů v českém akč-
ním a konceptuálním umění.

Jak upozornil kurátor výstavy Ladislav Daněk, termín 
„akční umění“ se v našem prostředí vžil až na počát-
ku tohoto tisíciletí díky historičce umění Pavlíně Mor-
ganové, která o českém akčním umění vydala v roce 
1999 stejnojmennou knihu. „Celkem adekvátně ale 
vystihuje podstatu všech uměleckých ,akčních‘ aktivit 
typu happening, body art, performance, akce v krajině, 
intervence do krajiny a řady dalších,“ řekl.

Za vším hledej popart
Za vznikem širokého proudu uměleckých akti-
vit mimo galerie podle Daňka stojí dobová popu-
larita pop-artu. „Ten totiž ve Spojených státech už 

OKAMžité chRÁMy 
i jiné RituÁly  

v AKčníM uMění

Naše sbírka obsahuje 
téměř vše podstatné,  
co se v oblasti akčního 
umění událo. A stále  
ji doplňujeme.
kurátor výstavy Okamžité chrámy  
ladislav Daněk
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Milan Knížák, z cyklu Okamžité chrámy, 
1970 –1971

VýSTAVA
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drahé jak dnes. Původní záměr přitom byl vytvořit 
sbírku akčního umění celé střední Evropy,“ vzpomněl 
historik umění Daněk. 

Videozáznamy ale muzeum nesbírá. V šedesátých 
letech se u nás akce nenatáčely, a pokud už by pře-
ce jen záznamy z pozdějších let byly k dispozici, byla 
by komplikovaná jejich archivace. „Navíc sami uměl-
ci zdůrazňovali, že fotografie jsou pouhou doku-
mentací, většinou to nebrali jako umění, což dnes už 
ovšem neplatí. A tak kdysi revoluční umění vysmí-
vající se obchodu s uměním je dnes mnohdy podob-
ně drahou komoditou jako klasické umělecké formy. 
V tomto ohledu jde tedy o poněkud hořký příběh,“ 
dodal Daněk.

Dnes má olomoucká kolekce řádově tři sta polo-
žek a je třetí největší svého druhu v České republi-
ce, přičemž tomuto segmentu se soustavně věnuje už 
jen Moravská galerie v Brně a Uměleckoprůmyslo-
vé museum v Praze. „Naše sbírka obsahuje téměř vše 
podstatné, co se v této oblasti událo. A stále ji dopl-
ňujeme,“ řekl Daněk.

Knížák a archetypy
Výstava Okamžité chrámy, která nese jméno jed-
né z akcí Milana Knížáka vznikajících v letech 1970 

– 1971, představí ve zhruba šedesáti dokumentech 

akční umění od šedesátých let až téměř po součas-
nost. Bude rozdělena do dvou částí. V úvodní čás-
ti představí právě akční tvorbu Milana Knížáka. 

„Je jednoznačně zakladatelskou postavou české-
ho akčního umění. Tomu musí odpovídat i prostor 
na výstavě, přestože její formát je spíše komorní 
a tudíž nepředstavuje vše podstatné, co ve sbírce 
máme,“ zdůraznil kurátor.

Další dokumenty především od autorů z Čech, 
Moravy a Slezska jsou rozděleny do archetypál-
ních témat, jako jsou Oheň, Voda, Krajina, Strom, 
Ruce nebo Kámen. Jak Daněk vysvětlil, chtěl 
výstavu uspořádat poněkud jinak, než se běžně 
očekává od sbírkové výstavy. „V něčem se totiž akč-
ní umění vrací k úplným základům lidské kreativi-
ty, tedy k rituálům a archetypům. Autoři sice takto 
zřejmě neuvažovali, a pokud ano, tak spíš intuitiv-
ně, ale tato témata jsou v jednotlivých akcích jed-
noznačně obsažená,“ vysvětlil.

Vystaveny budou i poněkud hraniční a pro 
některé odborníky zřejmě kontroverzní exponá-
ty. „Například fotografie z cyklu Řeholní pacient 
od Václava Stratila, které já považuji za fotoperfor-
mance, nebo fotografie Dity Pepe, které někdo jiný 
může vnímat jako pouhé aranžované fotografie,“ 
uzavřel kurátor. •OKAMžité chRÁMy 

i jiné RituÁly  
v AKčníM uMění

AKČNÍ uMěNÍ

SOuČáST 
MAINSTREAMu?
Akční umění je velmi živým 
typem uměleckého vyjádření 
dodnes, a to i v českém prostře-
dí. „V devadesátých letech, pod 
vlivem postmoderny se rozos-
třily hranice mezi uměleckým 
a neuměleckým světem, vše 
bylo dovoleno, a objevila se 
nová generace mladých umělců, 
která myšlenku performance 
a happeningů oživila,“ připo-
mněl kurátor výstavy Okamžité 
chrámy ladislav Daněk.

už se ale začal vytrácet 
původní, revoltující charakter 
akčního umění. „Většina festi-
valů zaměřených na akce byla 
financována z grantů. Například 
v Ostravě to byl festival Mala-
mut, v Praze Parní válec. Takže 
všechny aktivity, jakkoliv jsou 
plánované jako revolta proti 
uměleckému provozu, se okamži-
tě stávají součástí uměleckého 
mainstreamu,“ řekl.

Přitakání mainsteramu se 
odráží i v přístupu mladých auto-
rů ke komerční stránce tvorby. 
Z dokumentace akcí se sta-
la ceněná a až nesmyslně dra-
há komodita. Fotografie, které 
se dříve rozdávaly po přáte-
lích nebo prodávaly za stokoru-
ny, se dnes prodávají za desítky 
tisíc korun. řada výstupů akč-
ního umění je podle Daňkových 
slov drahá hned. „Mladí autoři 
už jsou poučení, takže vytváře-
jí například záměrně jen limito-
vané edice fotodokumentace 
akcí,“ popsal.

S lO V N Í Č E K
Happening  je akce připravená 
pro lidi. Například jedním z oblíbených 
happeningů u nás bylo Vítání jara, tedy 
radostná akce. Všichni účastníci happe-
ningu (tedy i diváci) jsou součástí akce. 
Termín pochází z názvu první výstavy 
Allana Kaprowa 16 happeningů v šesti 
částech, která se uskutečnila v roce 1959 
v New yorku. Happening je považován 
za jednu z forem umění, ale zdá se, že blí-
že má k životu.

Performance  zahrnuje prv-
ky divadla, hudby, tance, poezie, ale její 
součástí mohou být i nová média. Jejím 
aktérem je výhradě umělec a toho sledu-
jí diváci. Prehistorie performance sahá 

až k aktivitám dadaistů a následně surre-
alistů. Rozmach performancí je spojen 
s obdobím šedesátých let, kdy řada uměl-
ců začala hledat nové způsoby bezpro-
střednější komunikace s diváky, než to 
dovolují tradiční umělecké prostředky.

Body art  je založen na práci s lid-
ským tělem, zvláště pak s tělem samotné-
ho umělce. Tělo je netradičně používáno 
od elementárních úkonů - akcí (např. 
doteky) až po testování psychických 
a fyzických limitů člověka, které mohou 

vést až k různým formám zraňování či 
naopak ritualizaci bytí jako takového. 
Body art nemusí (ale může) být realizo-
vaný před publikem a nemusí vycházet 
z divadelních podnětů. Jeho určujícím 
a jediným zákonem je práce s tělem.  
Body art se rozvíjí od počátku 70. let.

Akce v krajině  je souhrnné 
pojmenování pro výtvarný směr, kte-
rý se začal formovat především v uSA 
od druhé poloviny 60. let jako součást 
širší platformy radikálních hnutí té doby 
(minimalismus, konceptuální a procesu-
ální umění). V zahraničí jsou pro

 jeho různé projevy používány přede-
vším pojmy land art (ve významu krajina, 
zem, pevnina, pozemek) a earth work 
(ve významu zem, hlína). land art zahr-
nuje především práce vytvářené v kra-
jině, které reagují na její bezprostřední 
hodnoty (genius loci). V případě earth 
worku jde spíše o výtvarnou činnost 
využívající fyzikální vlastnosti přírod-
ních materiálů (zeminu, písek, kame-
ny, trávu, vodu, listí). Pro akce či umění 
v krajině je typické rázné vykročení 
umělců do mimogalerijního prostoru 
a přehodnocení vztahu člověka, krajiny 
a přírody vůbec.

Eugen Brikcius, Zátiší s pivem 1 (vytváření 
kompozice esteticky ozřejměných půllitrů piva 
v městské scenérii (záznam akce – happeningu). 
Kampa, Praha, květen 1967

Petr Štembera, Přenesení kamenů, 1971

Dalibor Chatrný, Magnet v ústech, 1973

Hugo Demartini, Akce v krajině, 1968
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Soubor více než dvou set fotogra
fií předních českých autorů vysta
vuje do 29. ledna Muzeum opolského 
Slezska v Opolí. Výstavu nazvanou 
Na první pohled / Výběr z české foto-
grafie 20. a 21. století připravilo 
Muzeum umění Olomouc ve spoluprá
ci s historikem fotografie Vladimírem 
Birgusem z Institutu tvůrčí fotografie 
v Opavě. Do polských Katovic se také 
z Olomouce přestěhovala úspěšná 
výstava Jindřicha Štreita (Ne)známé 
fotografie 1978–1989.

Výstava Na první pohled, která se koná pod 
záštitou českého velvyslance v Polské republi-
ce Jakuba Karfíka, poskytuje pohled na vývoj 
fotografické tvorby v českých zemích ve 20. 

i 21. století. „Jednu z největších přehlídek čes-
ké fotografie v Polsku tvoří dvě stě dvacet 
fotografií od čtyřiatřiceti autorů,“ řekla kurá-
torka Štěpánka Bieleszová.

Od světoznámých klasiků  
po současné autory
Výstava a doprovodná publikace zahrnují díla 
světoznámých klasiků, jakými jsou František 
Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo 
Josef Sudek, fotografie významných pová-
lečných tvůrců, například Miroslava Háka, 
Viléma Reichmanna, Jana Saudka nebo Emi-
ly Medkové, ale také současné autory Jindři-
cha Štreita, Viktora Koláře, Ditu Pepe, Milenu 
Dopitovou nebo Pavla Máru.

Fotografie pocházejí ze sbírky Muzea umě-
ní Olomouc, které vlastní třetí největší veřej-
nou fotografickou kolekci u nás, z archivu 

Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, ze sou-
kromých sbírek a z majetku žijících autorů. 

První souborná výstava v Opolí
Výstava je rozdělena do několika celků. 
Kolekci fotografické avantgardy pro výstavu 
připravil Vladimír Birgus, který také sesta-
vil soubor z děl současné generace. Birgus je 
také kurátorem dílčí samostatné expozice 
Dity Pepe, Jindřicha Štreita a Viktora Koláře. 

Štěpánka Bieleszová je autorkou části týka-
jící se české fotografie čtyřicátých až sedm-
desátých let minulého století a sestavila také 
soubor experimentálních fotografií ze šede-
sátých let od autorů sdružených v olomoucké 
skupině DOFO.

Jedná se o první soubornou přehlídku čes-
ké fotografie v krajském městě Opolského 
vojvodství, které je partnerským regionem 

Hned tři významné fotografy si do své 
populární talk show DH v DH pozval během 
podzimu David Hrbek. V Divadle hudby se 
se svými životními příběhy, zážitky z cest 

a životními i pracovními zkušenostmi postupně 
svěřili světoznámý dokumentarista Jindřich 
Štreit, osobní fotograf prezidenta Václava Havla 
Tomki Němec a Jan Šibík, jeden z nejvýznamněj-
ších reportážních fotografů a držitel řady 
ocenění včetně World Press Photo.

Všechny tři rozhovory byly podle Hrbka 
příjemné a přinesly celou řadu zajíma-
vých informací a překvapivých odpovědí. 
Jindřich Štreit například vzpomněl 
na své vzory. „Měl jsem vzory, Viktora 
Koláře, Dagmar Hochovou, Roberta 
Franka, Henri Cartier-Bressona… ale 
dobrý fotograf se vzorů brzy zbaví a jde 

si svou cestou. To učím i studenty,“ řekl. A na Hrb-
kovu otázku, kterou fotografií se stal „Jindřichem 
Štreitem“, odpověděl: „Tou první. Fotografoval jsem 
pohřeb, průvod na horizontu, trochu jsem si přidře-

pl a najednou jde z druhé strany 
hejno kačen – to jsem cvaknul. 
Od té doby jsem neudělal nic 
lepšího,“ prohlásil Štreit.

Podobně milý a důvěrný byl 
také rozhovor s Tomki Němcem 

- osobním fotografem Václava 
Havla. Němec v Olomouci vzpo-
mínal na zážitky při fotografo-
vání prezidenta, ale představil 

Talk show 
DH v DH  
s věhlasnými 
fotografy

Exportujeme českou fotografii do Polska

FOTOGRAFICKé VýSTAVy

Jindřich Štreit
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Katalog ocenili v Bratislavě
Výstavu Na první pohled doprovází dvouset-
stránková publikace v polštině, češtině a ang-
ličtině, jejímiž autory jsou Štěpánka Bieleszová 
a Vladimír Birgus. Počátkem listopadu kniha 
získala významné ocenění na festivalu Měsíc 
fotografie v Bratislavě. V soutěži o nejlepší foto-
grafické publikace ze střední a východní evropy 
z let 2015 – 2016 získala druhé místo v kategorii 
historická fotografie.

„když jsem se o ocenění v Bratislavě dozvěděla, 
bylo to pro mě velké překvapení. Nečekala jsem 
to. Jsem ale samozřejmě moc ráda, že se naše 
kniha porotě líbila,“ svěřila se kurátorka výstavy 
a spoluautorka publikace Štěpánka Bieleszová. 

autorem grafické úpravy publikace je gra-
fik Muzea umění Olomouc Vladimír Vaca. Na její 
vydání přispěl Olomoucký kraj a Institut tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Muze-
um opolského Slezska v Opolí. Poděkování pat-
ří také Českému centru ve Varšavě za pomoc při 
hledání strategických partnerů projektů.

ukázku z publikace Na první pohled  
si můžete prolistovat na muzejním profilu issuu  
https://issuu.com/muzeumumeniolomouc. 
koupit si ji můžete v pokladně muzea za 160 kč.

Olomouckého kraje. Muzeum opolského Slez-
ska přitom pravidelně participuje na pořádání 
mezinárodních přehlídek v rámci Opolského 
festivalu fotografie a výstava Na první pohled 
je jeho součástí.

Štreit v Katovicích
Do Polska směřovala také část olomoucké 
výstavy Jindřicha Štreita (Ne)známé fotogra-
fie 1978–1989. Reprízu v listopadu uspořádal 
Svaz polských fotografů v Galerii Katovi-
ce. Polští diváci tak mohli vidět jak Štreitovy 
ikonické, tak dosud nevystavené fotografie. 
Do Polska se ale nestěhoval dvacetimetro-
vý pás černého papíru hustě pokrytého cel-
kem 176 fotografiemi z cyklu Vesnice je svět. 

„Obří roli jsme nechali odpočinout v depozitá-
ři, dlouhodobé vystavování a manipulace jí 
nesvědčí,“ vysvětlila Bieleszová. •

také svou čerstvou knižní novinku 
nazvanou prostě Václav Havel. „Prošel 
jsem po letech svůj archiv a vybral 
známé i nově objevené fotografie. 
S odstupem čtvrtstoletí je neuvěřitelné, 
v jak úžasné době jsem měl to štěstí žít 
a fotografovat. Prožil jsem kus života 
s výjimečným člověkem, jímž Václav 
Havel byl. Kniha je svědectvím o době, 
o něm a o mně, o nás všech. Budu rád, 
když vám přinese radost,“ řekl o knize.

Do třetice byl Hrbkovým hostem fotoreportér 
Jan Šibík. Muzejního lektora a moderátora přitom 
překvapila například Šibíkova odpověď na otázku, 

co jej na fotografování 
v krizových oblastech nejvíce 
zajímá. „říkal, že pro něj není 
ani tak podstatný výsledek, 
tedy fotografie samotné, ale 
situace, v nichž vznikají. Oka-
mžiky fotografování jej údajně 
velmi obohacují. A pokud 
vzniknou kvalitní fotografie, 
je to bonus,“ vzpomněl. Talk 
show, kterou tradičně prolíná 

hudební doprovod v podání skupiny locoPoco, 
bude pokračovat i letos. Konkrétní hosty a termíny 
najdete na www.olmuart.cz v sekci Program.

Exportujeme českou fotografii do Polska

Tomki Němec

Jan Šibík a David Hrbek

r Z  výstavy Na první pohled v Muzeu opolského Slezska v Opolí.
                             Z vernisáže výstavy Jindřicha Štreita v Katovicích. q
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Myšlenka na samostatné edukační pomůcky 
se znovu objevila s dokončenou opravou stře-
chy a fasády budovy Muzea moderního umě-
ní v Denisově ulici. „Chtěli jsme návštěvníka 
zasáhnout tak, abychom jej inteligentním 
způsobem vytrhli z pozorování a přiměli jej 
k výtvarné hře a k myšlenkám proměny kom-
pozice,“ uvedla lektorka Hana Lamatová.

Koláž jako hra
Stálá expozice je naplněná výtvarnými díly 
a bylo složité najít místo, kde by edukač-
ní prvky nepřekážely a zároveň smyslupl-
ně vyplňovaly prostor. „Jasnou volbou proto 
byla okna – stejně jsou zastíněná a tvoří vel-
kou nevyužitou plochu,“ objasnila lektorka.

Proměna vertikálních žaluzií dostala hlub-
ší smysl a poskytla druhý život obyčejné věci. 

Netradiční edukační prvky začalo 
využívat Muzeum umění ve stálé expo
zici s názvem Století relativity. Dovolí 
každému, aby si sám zkomponoval 
obrazovou koláž, osahal sochařský 
materiál nebo vyzkoušel kresbu želez
nými pilinami.

Divák může sledovat obraz na jedné nebo 
druhé ploše. „Ale v rámci koláže nebo surre-
alistické hry, která má v umění tradici, může 
kombinovat lamely mezi sebou a vznikne 
konfrontace dvou děl,“ naznačila Lamatová. 

Podle ní je to kompoziční hra, jakou vyu-
žíval například Jiří Kolář, který prolínal 
po segmentech jednotlivé výjevy. Ve výstav-
ní síni tak mohou vznikat zajímavé proláže. 
Návštěvník si může vytvořit vlastní originál-
ní dílo se spoustou variací. 

Staronové žaluzie
Motivy jsou vybrány tak, že na jedné stra-
ně je vždy současné umění, které má muze-
um ve sbírkách, ale nevešlo se do expozice. 
Jsou to známá a kvalitní díla, ale s ohledem 
na materiál se nesmí dlouhodobě vystavovat. 

koMpoZiční hrátky 
 ve stálé expozici

GAlERIJNÍ ANIMACE

Abeceda naruby
animační program pro 1. st. zš
muzeum moderního umění – obrazárna 
století relativity – stálá expozice výtvarného  
umění druhé poloviny 20. století 
V galerijní animaci zaměřené na písmo a obraz ve  
2. polovině 20. století budeme pracovat s obrazem Edu-
arda  Ovčáčka, jehož celoživotní prací se stalo písmo 
a znak. Vysvětlíme si, jak vznikla písmena, jak moc jsou 
důležitá a co jsou to piktogramy. Vymyslíme si vlastní 
vytleskávanou abecedu a pokusíme se písmena vyjá-
dřit tělem. Součástí animace budou i výtvarné etudy 
s písmem.
Délka programu: 90 minut. | lektorka: Michaela Soukupová 
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

 
Tajemství obrazů
animační program pro oba stupně zš a střední školy 
muzeum moderního umění – mansarda 
století relativity – stálá expozice výtvarného  
umění první poloviny 20. století
Animační program ke stálé expozici se soustředí na něko-
lik konkrétních obrazů Kamila lhotáka, Václava Špály, Jose-
fa Čapka, Oskara Hellera a Bedřicha Wachsmanna. Každý 
obraz je osobním sebevyjádřením jeho autora. Žáci a stu-
denti se budou pod vedením lektora snažit proniknout 
do příběhu jednotlivých exponátů, zkoumat jejich vnitřní 
motivace, odhalovat tajemství skrytá v malbách, a to vše 
s vědomím kontextu, v němž díla vznikla.
Délka programu: 90 min. 
lektor: David hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz

 
Je to ještě umění?
animační program pro 2. st. zš a sš 
muzeum moderního umění – obrazárna 
století relativity – stálá expozice výtvarného  
umění druhé poloviny 20. století 
Animační program se snaží odpovědět na provokativ-
ní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu s lektorem 
podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuál-
nímu umění a happeningu a budou se snažit odpovědět 
na otázku – Je to ještě umění? A co je umění? Program 
bude zakončen akcí ve veřejném prostoru a účastníci si 
tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané 
dobrodružství.
Délka programu: 90 min. 
lektor: David hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz

STálá ExPOZICE
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To je i případ Adrieny Šimotové a jejího pig-
mentu na papíře. „My tím poskytujeme těmto 
dílům prostor,“ prohlásila Lamatová.

Druhou stranu aktivních žaluzií obsadi-
lo staré umění. Jedná se o slavná díla, kte-
rá návštěvník může vidět v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci nebo Kroměříži. „Vybraná 
jsou tak, aby vždy nějak souzněla s moderním 
uměním. Mají společný kompoziční prin-
cip, společný ideový základ,“ řekla Lamatová. 
Doufá, že bude zároveň vidět společný prin-
cip nového a starého umění. 

Vysvětlila to na příkladu Adrieny Šimo-
tové s Paulem Veronesem. „Její velká kres-
ba Nanebevzetí a kompozice Veroneseho 
Jedenácti apoštolů na sebe navazují. Skupi-
na apoštolů je ve spodním parteru obrazu 
a dívají se nahoru – na tu nanebevza-
tou postavu, kterou vytvořila Šimotová. 
Dochází k doplnění starého díla moderním,“ 
popsala lektorka.

Hmatový zážitek
Jedna z žaluzií je haptická a láká návštěv-
níky na hmatový zážitek. Vychází z princi-
pu sochařských děl, která jsou v expozici. 
Z jedné strany bude žaluzie odrazová, zrca-
dlová plocha, podobně jako s odrazy pra-
coval Hugo Demartini a jakmile ji lidé 
otočí na druhou stranu, získají lamelu, kte-
rá je pokryta materiálem vyskytujícím se 
na uměleckých dílech. 

Tím se návštěvníkům přibližuje například 
práce Běly Kolářové ze zápalek. „Využíváme 

haptické materiály příjemné i nepříjemné 
na omak – kožešinu i smirkový papír. A pak 
jsou tam materiály, ze kterých jsou sochy 
vyrobeny – sádra, latex i beton. Zase se 
mohou prolínat a dát tak vzniknout situacím, 
kdy se do zrcadla vlomí úplně jiný materiál,“ 
konstatovala Lamatová.

Laboratoř umění
Posledním lákadlem pro hravé návštěvní-
ky bude silný magnet. Doslova. Návštěvní-
ci mohou vložit ruce do vestavěné vitríny. 
Ta má stejné rukávce jako otryskávací boxy 
a uvnitř silný magnet. Jeho prostřednictvím 
a posouváním lze kreslit železnými pilinami 
na skleněnou plochu. 

Laboratoř umění vychází z tvorby Dalibo-
ra Chatrného, který experimentoval s mag-
netismem a železnými pilinami. Držíval je 
v dlaních i v ústech. Divák si tak bude kreslit 
přímo v expozici, ale přitom neohrozí vysta-
vená díla.

„Pak přijde někdo jiný a překreslí to. Je to 
takové umírání výtvarného díla a jeho rein-
terpretace,“ shrnula Lamatová. •

STOlETÍ RElATIVITy

lektorka a autorka edukačních prvků Hana lamatová.

Samoobslužné aktivní žaluzie
vytvořili podle návrhů lektorů Muzea umění 
restaurátor a truhlář Ondřej Barna  
a truhlář Pavel Šlezar. 
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sen biskupa karla 
aneb kunstkomora v tabletu

Aplikace záměrně neobsahuje mluvené slo-
vo, k němuž by bylo třeba i sluchátka. „Roz-
hodli jsme se pro variantu bez sluchátek už 
proto, že při jejich využití by členové rodi-
ny byli izolováni. My chceme, aby muzeem šli 
společně, o exponátech si povídali a pak spo-
lečně plnili hravé úkoly,“ uvedla za edukační 
oddělení Anna Šubrtová. I když se v aplika-
cích občas objeví tón nebo zvuk, primárně se 
počítá s tím, že tablet ovládá dítě a rodič mu 
přečte či vysvětlí zadání. Když rodina nechce 
procházet muzeem jen s tím, že se budou pou-
ze dívat na exponáty, je tablet správným spo-
lečníkem, s nímž zažijí celý příběh.

Kroměřížský mikrokosmos
Biskup Karel bude mít v Olomouci podo-
bu církevního preláta, v Kroměříži ale bude 

Osvícený biskup Karel II. z Lichten
steinuCastelcorna, který žil 
v 17. století, je ústřední postavou 
rodinné aplikace, kterou připravují 
pro návštěvníky Arcidiecézní muzea 
v Olomouci a Kroměříži. Pomocí 
tabletů je od nové sezóny provede 
oběma muzei.

Byť se nejedná o první vlaštovku, v Česku 
podobná aplikace zatím neexistuje, takže 
v tomto ohledu je Muzeum umění průkopní-
kem. Podle lektorů je šance přilákat do expo-
zic novou generaci, která svět vnímá přes 
dotykovou obrazovku, ale takovým způso-
bem, aby nebyli omezeni lidé, kteří preferu-
jí klasickou prohlídku. Zkrátka, aby nebylo 
vše jen na displeji.

vystupovat jako bůh Apollón. „Víme totiž, 
že Karel se v Kroměříži do postavy Apolló-
na symbolicky stylizoval podobně jako Lud-
vík čtrnáctý,“ dodala Šubrtová.

S podrobným vysvětlením přišel histo-
rik umění Miroslav Kindl. „V té době byly 
populární Ovidiovy Proměny. Často dochá-
zelo k tomu, že Apollón byl skrze novoplaton-
skou filozofii a optiku vnímán jako Kristus. 
A Karla po třicetileté válce čekala obnova 
téměř celé Kroměříže. U většiny staveb, kte-
ré nechal udělat, a nejvíc je to vidět v Květné 
zahradě, se inspiroval v Proměnách a Apol-
lónovi. Je to ale jen stylizace, ne že by se 
převlékal – spíše jde o kulturu a umění. Apol-
lónskou ikonografii lze nalézt na zámku, 
v Podzámecké i Květné zahradě i v Sale terre-
ně,“ vysvětlil Kindl.

ÚKOLy A PŘÍKLADy
V kočárovně budou návštěvníci cestovat v čase. aplika-
ce jim nabídne projížďku kočárem po barokní Olomou-
ci i porovnávání současné a historické podoby horního 
náměstí s radnicí a trojičním sloupem.

V klenotnici se návštěvníci hravou aktivitou seznámí 
s historií a funkcí pěti různých exponátů. Zjistí například, 
k čemu sloužily monstrance, relikviář, kalich nebo ciborium. 

Zatímco v kroměřížské expozici je hvězdný globus pod 
sklem, na tabletu bude moci návštěvník se stejným globu-
sem otáčet a přibližovat si detaily, jako by ho měl v ruce.

APlIKACE
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V Kroměříži představí aplikace celou 
rezidenci jako biskupův mikrokosmos, 
jako celý svět vtěsnaný do zámku symbo-
lickými způsoby. Obrazem toho je hvězd-
ný globus, který má Karel v knihovně. 
Návštěvy jednotlivých kabinetů jsou pak 
kapitolami příběhu. 

„Podařilo se nám prezentovat zahrady 
a zámek jako ucelené dílo. Pohybujeme se 
v jedné době, v baroku,“ uvedl lektor Petr 
Hudec.

Olomoucký sen
Olomoucký příběh se v aplikaci odehrává jako 
biskupův sen a muzeum v něm vystupuje jako 
jeho „kunstkomora“. 

Odehrává se v současnosti, je to jakési 
cestování v čase. „Potřebovali jsme si uvol-
nit ruce, abychom mohli pracovat i s exponá-
ty, které jsou mladší než biskup, nebo s těmi, 
o jejichž existenci se v dané době ještě nevědě-
lo jako například o románských fragmentech. 
Vytvořili jsme koncept snu, protože ve snu se 
může odehrávat všechno. Můžou se tam obje-
vovat nejen biskupovi předchůdci, ale i jeho 
následovníci,“ objasnila Šubrtová.

Biskup z kunstkomory vybírá několik expo-
nátů, s nimiž návštěvníci následně pracují. 

„Ale přitom nechceme, aby návštěvníkům apli-
kace nahradila zkušenost se samotným ori-
ginálem. Nechceme, aby autopsie originálu 
vymizela, návštěvníci by s tabletem měli pra-
covat až druhotně,“ prohlásil Kindl.

Aplikace je pilotním výstupem  projektu 
„Za chrám město a vlast. Olomoucký biskup 
Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed 
barokní Evropy“, který byl podpořen Mini-
sterstvem kultury ČR v rámci Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní kul-
turní identity (NAKI).

 „Nakonec jsme se rozhodli pro více edu-
kačního ducha, tedy více her pro děti, záhad 
a hádanek,“ řekl Kindl, který je vedoucím pro-
jektu. „Chtěli jsme jej ozvláštnit, aby jedi-
nými výstupy nebyla jen výstava a katalog,“ 
dodal Kindl.

Vzhlédnout k originálu
Záměrem tvůrců je odlišit skutečné dílo 
od zprostředkovaného poznání a prožitku 
v tabletu. „Nechceme se zbavit originálních 
děl, návštěvník nesmí chodit po muzeu se 
skloněnou hlavou a očima zabořenýma v dis-
pleji,“ řekl Hudec. K neustálému porovnání 
s realitou uživatele aplikace nutí také fakt, 
že její grafické řešení pracuje jen minimálně 

s fotografiemi. Skutečnost „překreslila“ gra-
fička a animátorka Eliška Chytková. „Shod-
li jsme se na tom, že výtvarná stylizace 
nebude veliká, spíše vycházím z reálu, tak-
že hodně překresluji fotografie. A to mě 
baví,“ konstatovala Chytková. Práci v ateli-
éru předcházely exkurze. „Vše jsme si fotili, 
třeba kočár mám snad ze všech úhlů. A také 
vycházíme z podkladů z muzea,“ dodala. 
Grafickou úpravu, programování a anima-
ce zajišťuje zlínské Studio 6.15 s externími 
spolupracovníky.

Aplikace budou do života uvedeny až 
s novou sezonou, respektive v polovině 
roku, a celý tento rok bude probíhat v pilot-
ním režimu ještě jejich „ladění“. Samozřej-
mostí budou i jazykové mutace v angličtině, 
němčině a francouzštině. „Využití table-
tů v muzejnictví je vyloženě v testovací fázi. 
Zkušenosti chceme promítnout i do meto-
dik určených pro českou muzejní veřejnost 
a podělit se o zkušenosti v komoře edukač-
ních pracovníků,“ připomněl Hudec.

Rodinná aplikace nebude jedinou v pro-
gramu NAKI II. Doplní ji ještě aplikace pro 
odbornou veřejnost, která nabídne k vysta-
veným dílům rozsáhlejší popisky a kompa-
rační materiál, a aplikace pro edukátory. Ta 
umožní lektorům při galerijní animaci, aby 
na tabletech návštěvníků 
byly pouze předem vybra-
né ukázky, s nimiž pracují 
a jejichž zobrazení na dis-
plejích lektor řídí. •

Eliška Chytková  (*1988)

animátorka, absolventka univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně. Její film O šunce se dokonce 
nominoval do soutěže na festivalu v Cannes. 
Nejčastěji vytváří ilustrace, aplikace je její 
první zkušeností.

„Původní scénář byl neskutečně složitý. 
Museli jsme jej zjednodušit, aby z toho nako-
nec nebyl celovečerní film,“ popsala. 

Po dlouhé přípravné fázi nyní naplno pracu-
je. Své prosincové narozeniny strávila kresle-
ním předchůdců biskupa karla a podle svých 
slov každý den naráží na nové úskalí či oří-
šek. „Nejtěžší je představit si to jako celek 
a nepropadnout panice.“

až svou práci dokončí, přijde na řadu pro-
gramování. Teprve pak návštěvník ochutná 
i výsledek. 
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Eucharistie je jedna ze základních sou
částí křesťanského kultu, při kterém se 
připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijí
máním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. 
Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křes
ťanském životě eucharistie byla a je bohatou 
inspirací pro výtvarné umění. Rozmanité podo
by eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtr
náctého do dvacátého století představí výstava 
V oplatce jsi všecek tajně | Podoby eucharistic-
kého Krista ve vizuální kultuře. V Arcidiecézním 
muzeu bude zahájena 23. března.

Eucharistie (svátost oltářní) je vedle křtu a biřmování dal-
ší svátostí, které uvádějí do křesťanského života. Její 
kult byl od středověku jedním z ústředních témat evrop-
ské kultury a prostupoval všemi sférami života tehdejší 
společnosti.

Staré umění i audiovizuální instalace
Výstava a doprovodná publikace podle kurátorky Heleny 
Zápalkové sledují podobu úcty ke svátosti oltářní, jak se 
projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky 
v umění dvacátého století. „Tato úcta, rostoucí od druhé 
poloviny třináctého století a kulminující v českých zemích 
v obdobích kolem roku 1400 a 1500, se stala jedním z klí-
čových témat evropské kultury a našla výraz v pestré 
škále děl různých uměleckých druhů a typů,“ naznačila 
historička umění. 

Na výstavě jsou tak zastoupena díla malířská, sochař-
ská i práce uměleckého řemesla. Přestože její těžiště 
spočívá zejména v exponátech z období pozdního stře-
dověku, instalaci významně doplňují vybraná díla z doby 
baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého sto-
letí toto téma podle Zápalkové pozoruhodně silně rezono-
valo. „Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana 
Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana 
Sobotky,“ dodala kurátorka.

V Arcidiecézním muzeu však bude zastoupeno i zce-
la současné umění. Na téma výstavy volně naváže audio-
vizuální instalace Pavla Mrkuse v křížové chodbě. „Autor, 
který vystavoval na tak prestižních místech jako jsou 
Benátské bienále, Centre Georges Pompidou v Paříži 
nebo Chelsea Art Museum v New yorku, vytvoří instala-
ci ,na míru’, přímo do prostor Ambitu. Mám z toho velkou 
radost,“ řekla Zápalková. 

Šest tematických oddílů
Autoři rozdělili výstavu do šesti tematických oddílů, které 
reprezentují vybraná umělecká díla a artefakty od čtrnác-
tého do dvacátého století.

První oddíl s názvem Mše svatá zahrnuje díla se staro-
zákonními předobrazy křesťanské bohoslužby, s námě-
tem Poslední večeře a eucharistického stolu i liturgické 
náčiní k vysluhování mešní oběti (kalichy, ciboria, pyxidy, 
monstrance).

V druhém oddílu nazvaném Vizuální představa o užívá-
ní eucharistie se objeví díla s námětem eucharistických 
zázraků, mimo kánonické „existence“ eucharistie a vidění 
spojených s mešní obětí.

Do třetího souboru – „Svátostné“ tělo Krista ve výtvar-
ném umění – autoři soustředili díla s námětem vtělení 
a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová hora, ukřižování, 
Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale 
také zmrtvýchvstalý Kristus)

Čtvrtá část se zaměří pašijovou tematiku a předměty 
spojené s poutěmi do Svaté země – relikviáře a růžence se 
dřevem sv. Kříže, modely kaple Božího hrobu atp. Pátá pak 
v digitální formě prezentuje iluminované rukopisy a doku-
menty spojené s procesími a náboženskými bratrstvy. 
Závěrečný oddíl představí v reprodukované formě eucha-
ristické hymny a hudební skladby od středověku po dvacá-
té století.

Reprízy v Plzni a Praze
Na projektu spolupracují odborníci z univerzity Karlovy 
v Praze, Muzea umění Olomouc, Západočeské galerie 
v Plzni, Královské kanonie premonstrátů na Strahově 
a Národního památkového ústavu. Premiéra v olomouc-
kém Arcidiecézním muzeu potrvá do 10. září. Poté  
budou následovat reprízy v Západočeské galerii v Plzni 
(20. 10. 2017 – 4. 2. 2018) a ve Strahovském klášteře  
(15. 3. – 20. 5. 2018). •

V oplatce  
jsi všecek 
tajně

V oplatce jsi všecek tajně
Titul výstavy je citací verše z tzv. kunhutiny 
modlitby, české veršované skladby z doby kolem 
roku 1300, věnované oslavě mysteria eucharis-
tie a zaznamenané v breviáři svatojiřské abatyše 
kunhuty, dcery Přemysla Otakara II.

SVáTOST EuCHARISTIE –  přijetí „oplatky“ (a vína) 
proměněných v tělo Krista – se v mešním obřadu nazývá commu-
nio – společenství. Posvátné, tedy to, co náleží do sféry víry a nábo-
ženského kultu, je od počátku proniknuto čímsi podstatně lidským 
a společenským; vertikální spoj k Bohu se prolíná s horizontální-
mi spoji lidského společenství. Také v eucharistické „oplatce“ se 
setkávají duchovní realita v nejvyšší míře posvátná (Bůh sám) a zce-
la věcná realita tělesná (potrava). V „oplatce“ je tak zahrnut sdílený 
počitek obou složek lidských potřeb – duchovních i tělesných.

EuCHARISTIE V uMěNÍ
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Skromnost, srdečnost a rozjímavost jsou dojmy, které arcibiskup Jan Graubner  
po sobě zanechá patrně při každém setkání. Zasloužil se o vznik Tříkrálové sbírky a několika  

církevních škol. Především ale dal vzniknout „svému“ arcidiecéznímu muzeu. 
V arcibiskupském paláci visí portréty všech jeho předchůdců. Na otázku, zda i on má  

někde ten svůj, s úsměvem odpovídá, že má hned dva, ale schované za skříní.

ROZHOVOR

„I já chci dělat to,
co říká Ježíš“

jAn GRAuBnER
ARCIBISKuP OlOMOuCKý 
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Arcidiecézní muzeum oslavilo své první kulatiny, 
jakých to pro vás bylo deset let? 
Pro mě je to hezkých deset let z několika důvodů. 
Takový projekt, jaký se podařil v Olomouci, kdy jde 
o spolupráci církevních a státních subjektů, je oje-
dinělý a může sloužit jako vzor a příklad i pro dal-
ší instituce. A máme dost důvodů k tomu, abychom 
byli hrdí na naše muzeum, samozřejmě s vděčností 
k předchozím generacím, které připravily to, čím se 
dnes můžeme chlubit. Jsem vděčný všem lidem, kte-
ří stáli u zakládání a budování muzea.

Často se říká, že ke vzniku muzea přispěla 
návštěva papeže Jana Pavla II. Je to tak? 
Papežská návštěva v Olomouci byla mimořádnou 
událostí, která povzbudila více dobrých věcí a že 
byla přijata i papežova myšlenka, abychom uměli 
navazovat na dějiny a dnešek obohacovali o minu-
lost, to bylo prostě dobře.

Když muzeum vznikalo, představoval jste si, 
že bude takto vypadat? 
Nepředstavoval. Já si málokdy dělám konkrétní 
představy do budoucnosti, ale když vidím, že věc 
by měla být dobrá a má smysl a jsou na to lidi, kte-
ří skýtají naději, že se to podaří, tak jdu do toho. 
Na začátku přišli profesoři Zatloukal a Daniel 
a hovořili jsme o tom, co by šlo a co by bylo možné. 
Shodou okolností nám univerzita v té době vrátila 
budovu kapitulního děkanství a profesor Zatloukal 
už měl v hlavě poskládaných hodně myšlenek kolem 
toho, co by šlo. Navíc se brzy ukázalo, že neobvyklé 
řádění zlodějů po kostelích a památkách nás povede 
k tomu, že bude třeba některé cenné věci schovat. 

Jak se vám Arcidiecézní muzeum líbí?  
Zpočátku jsem z toho měl strach, když tam přichá-
zeli s těmi betony. Neuměl jsem si to představit, ale 
s výsledkem jsem naprosto spokojený. Myslím, že to 
dopadlo velmi dobře.

Chodíte tam? Třeba na kontrolu... 
Když jdu do chrámu, tak v tu dobu není muzeum 
otevřeno, ale zajdu se podívat na každou výstavu. 
A často se tam dostanu s různými návštěvami. Uká-
zat jim naše muzeum je pro mě důvod.

Co jim nejraději ukazujete? 
Snažíme se to alespoň proběhnout celé a u někte-
rých věcí se zastavit. Když tu mám biskupy, tak 
v klenotnici nebo u gotických madon. Kolem kočáru, 
kde každý utrousí nejednu poznámku, se jít musí, 
a obrazárna se nedá vynechat. A když jsem se zná-
mými, tak si jim dovolím připomenout i starší histo-
rii – že tohle dnešní muzeum sloužilo v šedesátých 
letech, v dobách mých seminárních studií jako ubi-
kace. V patře krajního křídla až za Erbovní sál. 
V tom bylo dokonce osmnáct postelí.

A kde přesně jste bydlel vy? 
Bydlel jsem tam dva roky. Jeden rok v Jupiterově sále 
a další rok v Martově sále. Ale tam nás bylo jen osm.

Tak to máte krásné vzpomínky… 
No na ubytování to vhodné nebylo. Nahoře bylo jen 
jediné umyvadlo, jinak se muselo do umýváren přes 
nádvoří. Byly někde místech, kde je dnes kočár. Cho-
dili jsme tudy v létě, v zimě v pyžamu. Ale tehdy 

byla taková dobrodružná atmosféra a jako klu-
kům nám to ani moc nevadilo. Pak jsme se stěhova-
li do paláce.

A kam? 
V řadě místností tady byly archivy, tak jsme mís-
to odpoledního vyučování brali montérky a buď je 
vyklízeli, nebo na půdě stavěli buňky ze sololitu. Pro 
další ročník v roce 1969, aby se to sem všechno vlezlo.

To byl asi poslední ročník? 
Byl. V  šedesátém osmém, když my jsme začínali, 
k nám přišli druháci z Litoměřic, co byli Moraváci, 
takže jsme byli dva ročníky. Noví studenti nastoupi-
li ještě v roce 1969, pak už se nebralo. Ale nás necha-
li „doběhnout“. Byli jsme prý „omylem šedesátého 
osmého roku“. 

V paláci a na zámku 

V arcibiskupském paláci je kolem vás plno hod-
notných děl, máte některá obzvlášť rád, nebo je 
vnímáte jako přirozenou součást prostředí? 
Po těch pětadvaceti letech to už tak skoro je. Zpo-
čátku jsem se tady vůbec necítil dobře, utíkal jsem 
domů do obyčejného bytu. Ale po čase si na to 
člověk zvykne, je to prostředí opravdu krásné 
a ušlechtilé.

Církev byla v minulosti vždy mecenášem umě-
ní, vynikal v tom i váš dávný předchůdce Karel II. 
z Lichtensteinu-Castelcorna. Jdete v jeho šlépě-
jích? Kupujete umění? 
Ne. Myslím si, že na to musí být i určitá vhodnost 
doby, nejen záliba či směr. Lichtenstein na to teh-
dy měl asi i podmínky. Navíc světská muzea tady 
nebyla. Dnes tuto roli hrají jiné instituce a není to 
naše priorita. Samozřejmě cítím závazek k  minulos-
ti a nedovolil bych si něco z toho zpeněžit nebo dát 
pryč. Moje příspěvky do sbírek jsou jen to, když něco 
hodnotnějšího dostanu darem. Já vidím dnes jako 
prioritu například školy.

Jak to myslíte? 
Chceme-li se dívat do budoucnosti, musíme se sou-
středit na mladou generaci. To vidím jako svůj úkol, 
k němuž upírám síly. Ale z druhé strany jsem rád, 
když nepatřím mezi sběratele a mecenáše umění, že 
jsem mohl zpřístupnit to, co předchůdci nashromáž-
dili. V Olomouci i v Kroměříži.

Když zmiňujete kroměřížský zámek, který se 
v restituci vrací církvi, jaká je jeho budoucnost? 
Jak s ním budete nakládat? 
Zatím zámek nebyl předán, jsme v období vyjedná-
vání, kdy Národní památkový ústav měl v Kroměří-
ži velký projekt a jeho součástí je zámek a zahrady. 
Květnou zahradu, kam se investovalo více z evrop-
ských fondů, nevydají. Už je připravena smlou-
va, podle níž dáme zámek i Podzámeckou zahradu 
památkovému ústavu do bezplatného užívání 
na dobu do ukončení projektu.

Do kdy to bude? 
Myslím, že do roku 2019.

A po těch dvou letech? 
To se uvidí. Budeme hledat to nejvhodnější řešení 

rodina 
Je zastáncem tradiční rodiny. 
Její zánik pro něj předznamenává 
zánik Evropy, která bez rodiny 
nemá budoucnost. „Bez rodiny 
jsou děti svým způsobem poškoze-
né. Děti mají právo na zázemí otce 
i matky. Když  jim to dnes mnozí 
upírají, není divu, že se to na té 
generaci podepíše negativně. My 
se holedbáme lidskými právy, ale 
ty mají dnes jen dospělí. Základní 
práva dětí silně přehlížíme a to 
se společnosti vymstí,“ uvedl 
arcibiskup. Jasně podle něj hovoří 
průzkumy, v nichž se srovnává 
chování dětí v závislosti na tom, 
z jakých poměrů vyrůstají. „Chce-
me-li dělat něco pro budoucnost 
naší společnosti, nesmíme dětem 
jen kupovat věci, ale dát jim pře-
devším svůj čas a vytvářet zázemí 
pro skutečný šťastný rozvoj. Pak 
si na ty věci vydělají sami a třeba 
víc než jejich rodiče.“ 

Mons. Jan Graubner 
(*1948)

Od roku 1992 arcibiskup olo-
moucký a metropolita morav-
ský. Za heslo do svého znaku si 
zvolil citát: Co vám řekne, učiň-
te. Za jeho episkopátu navštívil 
Olomouc papež Jan Pavel II.

Pochází z pěti dětí. Vyrostl 
ve Strážnici, kde vystudoval 
Střední všeobecně vzdělávací 
školu. Teologická studia v Olo-
mouci zakončil v roce 1973, 
kdy byl vysvěcen na kněze. 
Působil ve Zlíně, Valašských 
Kloboukách a Vizovicích.  
Jako arcibiskup založil Cyri-
lometodějské gymnázium 
v Prostějově, VOŠS Caritas 
v Olomouci a Stojanovo gym-
názium na Velehradě.

Je autorem knih Burcová-
ní, Co říkaly věci, Biřmovanci, 
Eucharistie, Jak si předsta-
vuji farnost dnes, Zastave-
ní u Betléma, Proste Pána žně, 
Duchovní obnova s Aničkou, 
Manželství, Malá škola mod-
litby, Hledání živého Krista 
a Kněžské osobnosti. 
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pro zámek. Asi požádáme i soud, aby posoudil vydá-
ní Květné zahrady. Je zajímavé, že i po znárodnění 
ministerstvo zdůrazňovalo, že je to nedělitelný celek. 
Když to svěřovali okresnímu úřadu, tvrdili, že se nic 
z toho nesmí oddělit. A najednou je ta neoddělitelná 
část rozdělená a památkový úřad dospěl k tomu, že 
nám může vydat jen zámek a Podzámeckou zahradu. 

Na Tři krále…

O mezilidské vztahy jste se hodně zasloužil Tří-
královou sbírkou. Jak vznikla? 
V devadesátém prvním roce jsem přijal jednoho 
zaměstnance s úkolem vybudovat Charitu. Tím byl 
Jindřich Suchánek, řečený Hynek. Dnes má Charita 
v diecézi nějakých tisíc pět set zaměstnanců. Spous-
ta z nich je placena pojišťovnami, ale na hodně věcí 
se dotace získat nedají, proto jsme dělali dvakrát roč-
ně sbírku v kostelích. Viděl jsem ale, že to nestačí a že 
farnosti mají i jiné zátěže. Říkal jsem si, když dělá-
me činnost pro širokou veřejnost a neptáme se, jestli 
je klient věřící, tak půjdeme z kostela ven. Viděl jsem 
to v Německu, Rakousku i na Slovensku. Tam ovšem 
Tříkrálové sbírky neslouží pro charitu, tam to vznik-
lo pro pomoc v misiích – když misionáři mají ško-
ly nebo nemocnice. U nás jsem si neuměl představit, 
že by misie mohly chytit veřejnost. Sbírka vznikla 
po moravských povodních a zpočátku se chariťákům 
ven moc nechtělo.

Jaké byly první reakce? 
I když se kritizují sobecké vlastnosti našich lidí, 
jejich ochota pomáhat byla a je dost velká. Hodno-
tu vidím nejen ve financích, které jsou startérem pro 
další charitní službu, ale je to i příležitost něco dob-
rého udělat. Také to formuje a vytváří atmosféru. 
Jedním z prvních koledníků byl kdysi lékař, který 
koledoval s manželkou a dětmi. Pak mi psal, že zašli 

ve třech vesnicích i do hospod a byl překvapený, prý 
změnil svůj pohled na štamgasty, protože ani jeden 
neodmítl dát. Dnes jsem rád, když vidím, že děti 
chtějí ve skupinkách koledovat příští rok zase. 

Večeřel jste o Vánocích opět  
s bezdomovci v paláci? 
Na Štědrý den jsem byl v poledne jako každý rok 
v azylovém domě. O svátcích jsem pak ve slavnost-
ním sále obědval se studenty z hnutí Saint’Egidio, 
kteří se věnují bezdomovcům. A oni si ke stolu vza-
li i ty, s nimiž se potkávají přes rok, kterým pomáha-
jí. Tráví s nimi asi dvě hodiny týdně, znají se jménem 
a jsou spolu v kontaktu. Celkem jde asi o šedesát lidí. 
U stolu byli tedy vzájemně promíchaní. Vidím to jako 
krok k jejich návratu do společnosti. 

To jsou studenti teologie? 
Já myslím, že tam z teologické ani nikdo není. Jsou 
z různých fakult. 

Vy se věnujete nejen lidem bez domova, ale máte 
v zorném úhlu i drogově závislé. Co jim chcete 
nabídnout? 
Těm, kteří končí v drogách, chybí štěstí. Kdyby 
bylo doma jiné zázemí, tak by to ve většině případů 
takhle neskončilo. Někdy rodiče říkají, že jejich děti 
zkazili špatní kamarádi. Myslím ale, že často je chy-
ba kdesi v rodině, proto utíkali za kamarády. Pokou-
ším se spolupracovat s jednou komunitou a byl bych 
rád, kdyby se v České republice rozvinula, zatím 
tady není.

Kterou máte na mysli? 
Je to Cenacolo, to je italské slovo, které česky zname-
ná večeřadlo*. Komunita vznikla v Itálii a dnes má 
po celém světě asi devadesát center. Pomáhají lidem 
ze závislostí a mají obdivuhodnou úspěšnost.  i 

JAN GRAuBNER

 
sourozenci 

„Se sourozenci se samozřejmě 
scházíme. Mladší sestra je svo-
bodná a v posledních letech žije 
se mnou. Nejstarší bratr žije 
ve Strážnici, měl tři děti. Další 
sestra ve Zlíně, měla tři holky, už je 
vdova, a nejmladší brácha žije taky 
ve Zlíně, ten měl čtyři děti. Dokud 
byli rodiče, byli jsme spolu častěji, 
ale scházíme se pořád, bratr se 
synovci byl za mnou před dvěma 
týdny,“ popsal své rodinné zázemí 
arcibiskup. 
 
pomoc bližním 

„Není dobrým křesťanem, kdo 
nepomáhá potřebným. Charitní 
heslo říká: nedávej hladovému 
rybu, ale udici. Tak dětem z počet-
ných rodin dáváme studijní 
stipendia. Bezdomovcům a závis-
lým je třeba dát nocleh, když 
mrzne, a chleba, když mají hlad, 
ale místo peněz jim nabízet domov 
a učit je pracovat.“ míní arcibiskup.

* Večeřadlo je označení pro místo konání 
Poslední večeře Páně, při které Ježíš 
Kristus pojedl s apoštoly velikonočního 
beránka před svým ukřižováním. V pře-
neseném významu se jako večeřadlo 
označuje místo, kde se shromažďují křesťa-
né, aby setrvali ve společných modlitbách, 
nebo samotné toto shromáždění.

Arcibiskup Jan Graubner v Martově sále, kde za studií bydlel. 
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Zatímco běžné léčebny mají kolem pěti procent, oni 
téměř osmdesát.

Jak je to možné? 
Je to dosti tvrdý způsob života. Všichni dělají vše 
pohromadě. Není například možné vzít si k jíd-
lu něco mimo dobu, kdy se jí. To se trestá. Když se 
pracuje dvě hodiny na poli, neexistuje si sednout 
a odpočívat. Je to otázka vůle a vnitřního obrá-
cení. Vždy jsou spolu dva – nováček a někdo star-
ší. Nejsou tam zaměstnanci a klienti, ale ti, kterým 
bylo pomoženo dřív, pomáhají těm dalším. Vedou-
cími jsou bývalí závislí. Většinou se počítá se dvě-
ma až třemi roky pobytu v komunitě. A kdo chce 
zůstat déle, toho pošlou do ciziny. Setkal jsem se tře-
ba se Slovákem, který tak byl pracovat s dětmi ulice 
v Brazílii nebo Argentině. 

Vychází váš „učitelský“ postoj z vašeho biskup-
ského hesla „Co vám řekne, učiňte“? 
Takhle jsem to opravdu nemyslel, to bych považo-
val za zneužití. Když mě jmenovali, řekli mi, máš pár 
dnů do svěcení, na to musíš mít heslo a znak. Jen-
že já nic nečekal… Jel jsem zrovna služebně do Trna-
vy, kde byli také jmenovaní biskupové, přijel jsem 
tam dřív, chodil po městě a lámal si hlavu nad hes-
lem. V jednom kostele mi padl pohled na obraz Pan-
ny Marie a říkám, tak, Panno Maria, pomož, poraď! 

A pak mi došlo, že ona dává jedinou radu v Písmě, 
když říká na svatbě v Káně těm obsluhujícím: Co 
vám řekne Ježíš, učiňte. Tak jsi mně poradila, no… 
I já chci dělat to, co říká Ježíš.

A jak jste si vybral znak do erbu?  
Džbány a hvězdu. 
Když už jsem vzal citát ze svatby v Káně galilej-
ské, tak to jsou ty džbány, ve kterých proměnil 
Kristus vodu ve víno. A Maria mi to poradila, ta 
bývá znázorňovaná jako hvězda. Takže je to dopl-
nění toho hesla. •

umění 
Na malování prý nikdy nebyl, ale 
občas něco napíše. „Spíš drobné 
publikace, žádné tlustoknihy a dří-
ve básničky,“ objasňuje.  
Pokud člověka chytá poezie, tak 
to podle něj nikdy není na objed-
návku. „To jsou atmosféry, kdy si 
člověk poznamená, co ho osloví 
a pak se trochu pomazlí se slovy.“
Nejčastěji píše různé komentáře 
pro média a katechetické práce, 
kdy cítí, že má v roli arcibiskupa 
také něco učit. Chce pomáhat 
ve formování lidí. „Dneska máme 
spoustu informací, ale neumíme 
je seřadit, ptát se na příčiny 
a důsledky. Když vidím ve městě 
plakát, který nabízí školu indic-
ké meditace, tak si říkám, že 
bychom se také měli probudit,“ 
řekl s potutelným úsměvem, když 
objasňoval, proč napsal Malou 
školu modlitby. 
 
sport 
Jan Graubner by svou výškou 
mohl být dobrý basketbalista. 
A nejen to, dokonce organizoval 
konferenci o etice ve fotbale. 

„V mládí jsem nesportoval, zahrál 
jsem si ping-pong, jezdil na kole, 
ale nějaký velký sport jsem 
nedělal. A na konferenci mě víc 
zajímala etika než fotbal. Bylo to 
v době těch různých průšvihů,“ 
objasnil.  
U sportu ho mrzí, že je z něj dnes 
business a obecné sportování lidí 
a mládeže se dostává do útlumu. 

„Děcka necháme sedět u počítačů 
a pár dobře zaplacených honíme 
po hřišti, abychom se pobavili. 
Toto by se mělo ve společnosti 
nějak posunout,“ tvrdí arcibiskup. 

také na facebooku

Arcibiskup má i svůj facebookový 
profil. „Ty věci tam ale nedávám, 
to se přiznám. Mám svého tisko-
vého mluvčího, který se o něj musí 
starat. Má mou důvěru.“

ROZHOVOR

Návštěva papeže Jana Pavla II. v roce 1995. 
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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.olmuart.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)

senior  (nad 60 let)  |  200 kč

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

KOMENTOVANé PROHlÍDKy

univerzity a později ochránkyní univerzit 
vůbec, ale byla rovněž ochránkyní dívek a žen, 
což se projevovalo zejména v lidových zvycích.

„V České Třebové se dodnes na svátek 
Kateřiny konají tradiční poutě, spojené s pro-
cesím k románské kapli a pobožností k poctě 
patronky. Pečou se tam a prodávají oblíbené 
jabkance – bramborové placky plněné tvaro-
hem,“ vysvětlovala Potůčková. A také nevá-
hala návštěvníky počastovat. Jak přiznala, 
napekla je podle receptu poprvé. Ten si někte-
ré návštěvnice také vyžádaly.

„Jabkance byly výborné. Přednášku jsme 
čekali delší, ale ta necelá hodina nakonec sta-
čila. Bylo fajn, že jsme se mohli také vyptá-
vat na to, co nás zaujalo,“ hodnotila první Dílo 
měsíce Olomoučanka Markéta Benčičová. 
Její přítel Martin Pleško podotkl, že občas má 
problém pochopit staré umění. „Když to ale 
kurátorka vsadila do kontextu, tak to člověk 
dokáže lépe ocenit,“ uvedl Pleško.

Na přednášce byl i dominikánský mnich 
bratr Marek. „Školní mši míváme právě 

Nový formát komentovaných prohlí
dek zahájilo v listopadu Arcidiecézní 
muzeum Olomouc. Jsou zaměře
ny na jedno jediné dílo, kterým může 
být obraz, socha, ale třeba i kaple. 
Odtud i název prohlídky Dílo měsíce 
v Arcidiecézním muzeu.

V předvečer svátku sv. Kateřiny se návštěvníci 
sešli před velkým oltářním obrazem Antonína 
Martina lublinského Mystické zasnoube-
ní sv. Kateřiny Alexandrijské. Jeden z nejstar-
ších dochovaných domácích barokních obrazů 
vytvořil olomoucký malíř v roce 1675. 

 „Objednavatelem obrazu byl klášter domi-
nikánek v Kateřinské ulici, který po jejich zru-
šení v rámci josefínských reforem získaly 
v roce 1783 voršilky. Kvůli regotizaci interiéru 
kostela v devatenáctém století byl obraz sun-
dán a později se stal součástí sbírek muzea,“ 
vyložila zájemcům vznik obrazu kurátorka 
Martina Potůčková.

Návštěvníci se dozvěděli více o autorovi, 
tématu obrazu i o atributech a kultu této svě-
tice, k jehož rozšíření v Čechách významně 
přispěl císař Karel IV. Svatá Kateřina byla pat-
ronkou fakulty svobodných umění pařížské 

v tomto kostele svaté Kateřiny, tak mě to zají-
malo,“ objasnil. V křesťanské legendě mezery 
neměl, atributy jsou dané a Kateřinu Sienskou 
i Alexandrijskou je schopen dobře rozeznat. 

„Hlavně jsem si ale rozšířil obzor z výtvarného 
hlediska,“ zdůraznil. 

Provázanost s liturgickým kalendářem, 
bude pro Dílo měsíce typická. Potvrdila to také 
druhá prohlídka v kapli sv. Barbory vedená 
Simonou Jemelkovou. Že ale nepůjde o dogma, 
dokáže komentovaná prohlídka věnovaná spí-
še profánnímu tématu nizozemské krajinomal-
by, které se v červnu ujme Miroslav Kindl. •
dílo měsíce
11. ledna | 16.30 hodin  
Jana hrbáčová: Madona z kostela  
Panny Marie Sněžné

15. února | 16.30 hodin 
anna Šubrtová: Nové ve starém –  
architektura Arcidiecézního muzea Olomouc

22. března | 16.30 hodin 
Martina Potůčková – kateřina Fajtlová:  
Hrací skříňka s ptáčkem

poprvé 
se svatou 
kateřinou 
a jabkancemi

První komentovaná prohlídka z cyklu Dílo měsíce u obrazu A. M. lublinského. 
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k a l en Dá r i u M

Ivan Sobotka 
4. února 1927, Moravské Budějovice 
– 23. července 2008, Praha

Malíř Ivan Sobotka je jedním z nej-
osobitějších uměleckých solitérů 2. poloviny 
20. století. umělec vzácné osobní integrity patří 
ke generaci, jejíž start do života poznamenala 
dvojí totalita, nacistická a komunistická. Studi-
um na AVu v Praze mu přineslo především pod-
nětné přátelské kontakty s uměleckými druhy 
Pavlem Brázdou, Věrou Novákovou, Jitkou 
Kolínskou, Josefem Jírou, Robertem Piesenem, 
Richardem Fremundem, Vladimírem Komárkem 
a dalšími. 
Aby si uchoval svůj vnitřní svět, svobodu 
a nezávislost, rozhodl se po ukončení studia 
oddělit svoji tvorbu od práce pro obživu. udr-
žoval přitom stále intenzívní kontakty s Pavlem 
Brázdou a jeho manželkou Věrou Novákovou. 
Společně řešili umělecké problémy, společně 
malovali a hlavně společně prožívali tísnivou 
atmosféru padesátých let, kterou vnímali jako 
přicházející apokalypsu. To se odráželo také 
v existenciálních námětech jejich obrazů z té 
doby, čehož příkladem je také obraz Mrtvoly 
lidí, který je součástí stálé expozice Století 
relativity.

Mrtvoly lidí, (1954) 
olej, plátno, 66 × 48 cm,  
Muzeum umění Olomouc

 4
Únor

Bohumil Kafka
14. února 1878, Nová Paka  
– 24. listopadu 1942, Praha

Sochařské dílo Bohumila Kafky 
bylo z velké části vytvořeno v duchu secesních 
a symbolistních tendencí. Kafka studoval na sochař-
sko-kamenické škole v Hořicích v Podkrkonoší 
a na uměleckoprůmyslové škole v Praze. V letech 
1904–1908 žil a pracoval v Paříži. Se svým učitelem 
Stanislavem Suchardou spolupracoval na pomníku 
Františka Palackého. Po Suchardově úmrtí v roce 1916 
byl jmenován profesorem dekorativního sochařství 
na uměleckoprůmyslové škole. V roce 1925 se stal 
profesorem sochařství na AVu. Je také autorem řady 
dekorativních prvků fasád, bust, soch a pomníků.

 14
Únor

Josef Čapek 
23. března 1887, Hronov  
– duben 1945, Bergen-Belsen

Josef Čapek vynikal v celé řadě 
uměleckých oborů – jako malíř, kreslíř, grafik, karika-
turista, ilustrátor, scénograf, spisovatel, dramatik, 
výtvarný kritik a novinář. Spoluzakladatel Skupiny 
výtvarných umělců, člen Spolku výtvarných uměl-
ců Mánes a skupiny Tvrdošíjní je ve stálé expozici 
Století relativity zastoupen obrazy Dělník ve výčepu 
(1924) a Před bouří (1937). 
V muzejních sbírkách je ale také obraz Břízy z roku 
1904 – zcela mimořádné a dlouho neznámé dílo, kte-
ré Čapek namaloval v sedmnácti letech a je s největ-
ší pravděpodobností nejstarší známou malbou svého 
autora. Naše sbírky zahrnují také Čapkovy knižní 
grafiky a ilustrace (například k Apollinairovu Pásmu). 
Josef Čapek byl za protifašistickou činnost v září 
1939 zatčen a vězněn v nacistických koncentrač-
ních táborech. Zemřel v dubnu 1945 v táboře Ber-
gen-Belsen.

VýROČÍ

 23
Březen

Ecce Homo, [po roce 1660]
olej, plátno, 107 × 83,5 cm, 
Arcibiskupství olomoucké

 8
Leden

Elisabetta Sirani
8. ledna 1638, Boloňa  
– 28. srpna 1665, Boloňa

Charakteristická představitelka 
boloňské malířské školy, dcera malíře Giovanni-
ho Andrea Siraniho, v jehož dílně získala základy 
malířského umění. Věnovala se malbě obrazů 
s náboženskou a mytologickou tematikou 
a v poměrně značné míře též grafické produkci. 
Ve své dobé byla obdivována jako zázračné 
dítě a později jako slavná malířka. Velmi krátká 
životní pouť omezila její tvorbu na pouhé dese-
tiletí 1655–1665.
Její příslušnost do okruhu Boloňské školy je 
zřejmá také z olomouckého plátna, které může-
te vidět ve stálé expozici Arcidiecézního muzea 
Olomouc. Z obrazu je patrné ovlivnění tvorbou 
Guida Reniho, například v celkové atmosféře 
výjevu s typicky laděným koloritem a s důra-
zem na citovou vroucnost výjevu. O autorství 
Elisabetty Sirani pak svědčí především charak-
teristická modelace a volný rukopis ve zpraco-
vání inkarnátů Kristova těla, barevný kontrast 
teplých tónů těla s fialovými odstíny v draperii 
a zvláště fyziognomický typ mladého muže 
s dlouhými, zvlněnými vlasy a rovným nosem, 
který se v jejím díle objevuje častěji.

Srna s mláďaty, 1905
bronz; výška 29 cm, Muzeum umění Olomouc

Břízy, [1904]
olej, plátno, 70 × 59,5 cm,  
Muzeum umění Olomouc
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koncepci. Platforma pro současný artový film 
tady chyběla,“ řekl Jílek.

Podle něj lidé nemají možnost vidět zajíma-
vé filmy v distribuci, takových projekcí je málo. 

„Přišlo mi důležité udělat filmový klub aktuální-
ho artového filmu,“ dodal.

Většina projekcí je postavena na distribuční 
nabídce společností Aerofilm, Artcam a Film 
Europe nebo z AČFK. Diváci si mohli v nedáv-
né době vychutnat snímky Mládí, Zbrusu Nový 
zákon, Amy nebo Eva Nová. V nejbližší budouc-
nosti přijdou ke slovu tituly jako Muž jmé-
nem Ove, Nick Cave: 20 000 dní na Zemi nebo 
Monsieur Chocolat o klaunovi, který novým 
způsobem definoval francouzský cirkus. •

Pravidelné úterní projekce v Mozarteu 
změnily na podzim svůj formát. Nové 
cykly FilmArtu Arcidiecézního muzea 
připravené dramaturgem Janem Jílkem 
prezentují současný artový film nebo 
svým způsobem metaforicky doplňují 
výstavu Šumění andělských křídel.

Jílek uvedl, že chtěl přinést i svůj dramatur-
gický pohled na věc. „Tematické sekce s uni-
verzálními tématy jsme nahradili především 
současnou produkcí. Situace v Olomouci 
je v tomto ohledu tristní. Filmový klub 
moc nefunguje a Pastiche Filmz mají jinou 

Již pošesté se v olomouckém Arcidiecézním muzeu uskuteční Art 
Brut Film – přehlídka filmů zaměřených na fenomén art brut či outsi
der art, tedy rozumem nekorigovaného, spontánního umění. Pořada
telé se letos zaměří na francouzské muzeum Fabuloserie a osobnost 
jejího zakladatele, sběratele Alaina Bourbonnaise (1925–1988).  
Art Brut Film 2017 se uskuteční ve čtvrtek 30. března od 17 hodin. 

Absolvent Vysoké škole výtvarných umění 
v Paříži Alain Bourbonnais se stal archi-
tektem občanských staveb a národních 
paláců. Sbírat spontánní výtvory a výtvarná 
díla samouků začal koncem šedesátých let 
a v roce 1971 otevřel Atelier Jacob, první 
uměleckou galerii umění „mimo normy“ 
v Paříži. Povzbuzovaný Jeanem Dubuffetem, 
s nímž vedl bohatou korespondenci, objevil 
mnohé originální spontánní umělce. 

Alain Bourbonnais a jeho žena Caroline 
otevřeli v roce 1983 na francouzském 
venkově v Dicy rozsáhlé soukromé muzeum, 
které nazvali Fabuloserie. Zde v několika 
budovách, ale také v zahradě pod širým 
nebem, prezentují sbírku více než tisíce 
prací několika významných tvůrců art brut. 
Sbírka je zpřístupněna veřejnosti a ročně ji 

navštíví více než šestnáct tisíc lidí z celého světa. 
Art Brut Film představí Alaina Bourbonnaise a muzeum Fabuloserie prostřed-

nictvím šesti filmů. Festival navštíví i jeho dcera Sophie Bourbonnais, která 
na úvod připomene historii a význam sbírky svého otce, kterou nyní spravuje.•

Nový FilmArt v Mozarteu

Jan Jílek 
(*1982), filmový dramaturg

absolvent filmové vědy na FF uP. Pracuje pro 
asociaci českých filmových klubů, Projekt 100 
a letní filmovou školu v uherském hradišti.

ArT BruT Film OlOmOuc pošesté

Sophie Bourbonnais
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Šestice herců předvádí, vypráví a komen
tuje příběh jednoho listopadového veče
ra, kdy se v blíže neurčeném velkoměstě 
koná lampionový průvod. Světýlka září 
do tmy, děti se radují, učitelky ustara
ně přihlížejí. Dole v podzemí tři dělníci 
razící tunel dumají o urychlovači částic 
a nahoře na věži shlíží zvoník povýšeně 
na hemžení nepatrných tvorů pod sebou. 
Do chvíle, než se mu na zábradlí zvonice 
usadí létající dítě... 

Roland Schimmelpfennig je zřejmě nejhra-
nějším současným německým dramatikem, 
hvězdný status získal po mimořádném úspě-
chu Arabské noci (2001). Působil jako rezi-
denční dramatik několika německých divadel, 
v poslední době spolupracuje s vídeňským 
Burg theatrem, kde sám režíroval tři světové 
premiéry svých her – Zlatý drak, Peggy Picki-
tová vidí boží tvář a Létající dítě. Posledně zmí-
něná se dva roky po světové premiéře dočkala 
v Buranteatru české premiéry v překladu Pet-
ra Štědroně a režii Mikoláše Tyce. 

Skoro erbenovská tragédie
Inscenace obdržela od Centra současné české 
dramatiky Cenu Marka Ravenhilla za nejlep-
ší českou divadelní inscenaci nového textu 
za rok 2014. Cena je pojmenována po slavném 

britském dramatikovi, který ji Mikolášovi 
Tycovi předal při udílení osobně.

„Příběh Létajícího dítěte je skoro erbe-
novskou tragédií, kdy je drobný přestupek 
proti řádu – dvojí pokus o nevěru, vlastně 
spíš jen pomyšlení na ni – krutě potrestán. 
Ale kým vlastně? U Erbena to víme, u Schi-
mmelpfenniga už ne. Tento příběh náhody 
s osudovými důsledky je zarámován bás-
nickým vylíčením moderního velkoměsta, 
kde do sebe lidské osudy navzájem narážejí 
jako částice v urychlovači v Cernu, o němž 
se ve hře tolik mluví,“ uvedl dramaturg Jan 
Šotkovský. 

„Schimmelpfennig pracuje dlouhou dobu 
s opakujícím se refrénem černého auta, které 
neslyšně a bez světel projíždí ulicemi a kaž-
dý měsíc si vezme jedno dítě. Tento hororový 

motiv, blízký české městské legendě o čer-
né sanitce, pak v příběhu sehraje podstatnou 
roli - ale úplně jiným způsobem, než by se 
zprvu zdálo,“ naznačil režisér Mikoláš Tyc.

Postavy jako štafetový kolík
Pro Buranteatr, který vždy pracoval spíše 
s psychologickou a komediální dramatikou, 
představovalo Létající dítě vykročení mimo 
vyšlapané cesty. „Šest herců je na začát-
ku mnohem spíš sborem nebo chórem, až 
postupně se z něj vydělují jednotlivé postavy 
a zase v něm zpátky mizí. Jde vlastně o zrod 
divadla z vyprávění – herci střídavě hrají 
postavu, komentují ji a vypráví o ní, několik 
herců si předává jednu postavu jako štafe-
tový kolík. Občas Schimmelpfennig situa-
ci zpomaluje, tři herci zopakují po sobě skoro 
tentýž text, ale s různými důrazy. Stejně tak 
si herci neustále pohrávají s různými polo-
hami, od poetického popisu přes ironické 
zlehčení, komediální nadhled, až k jímavým 
baladickým momentům,“ přiblížila nezvyk-
lou formu inscenace dramaturgyně Jitka 
Šotkovská.  

Divadlo hudby uvede Létající dítě 6. února 
v rámci doprovodného programu k výstavě 
Šumění andělských křídel a dramaturgic-
ké linie zaměřené na současnou brněnskou 
divadelní scénu. •

Jednou z nosných dramaturgických linek programu Diva-
dla hudby je prezentace hudebních projektů, které nepatří 
k mainstreamu. Každý měsíc alespoň jeden koncert zají-
mavých začínajících kapel nebo muzikantů, jejichž písničky 
v rádiu moc neuslyšíte, přestože by si to zasloužili. Nejinak 
tomu podle dramaturga Jana Hlavsy bude v tomto čtvrtletí.

Sezonu zahájí 31. ledna olomoucká premiéra lyrické kape-
ly Střídmí klusáci v kulisách višní. „Čtyřčlenná formace, 
jejíž frontman Jakub Foll je dvojnásobným mistrem České 
republiky ve slam poetry, přiveze do Divadla hudby nejen pří-
jemnou autorskou muziku, ale především inteligentní texty 
plné slovních hříček a současné tématiky,“ naznačil Hlavsa.

Pravidelným hostem Divadla hudby je kapela Traband. 
Fanoušky jistě potěší 8. února koncert jejího frontmana 

Jardy Svobody. Zpěvák, textař a multiinstrumentalista popr-
vé v Olomouci představí své loňské album SOLO. „Písně 
Svoboda nastřádal během svého mnohaletého vystupová-
ní a hudebně volně navazují na album Přítel člověka kapely 
Traband. Texty jsou ale osobnější a více básnické. A hlavně: 
dominantním nástrojem nebude tentokrát kytara, ale har-
monium,“ řekl Hlavsa.

V březnu bude v DH hrát jeden z nejlepších romských 
interpretů, Mário Bihári. Nevidomého akordeonistu, pia-
nistu, klarinetistu, zpěváka, textaře a skladatele 9. března 
doprovodí tradiční ansbámbl Bachtale Apsa, tedy Slzy štěstí. 

„Bihári dokáže virtuózně kombinovat romské hudební cítění 
s klasikou, folkem, popem i jazzem. Každé jeho vystoupení je 
strhující zážitek,“ zve Hlavsa. •

Každý měsíc jeden pořádný koncert

Létající dítě 
 v Divadle hudby

Nezávislý divadelní sou-
bor Buranteatr působí 
v Brně od roku 2005. Diva-
dlo se několikrát umístilo 
mezi nejlepšími deseti v anke-
tě Ceny Alfréda Radoka. Létající dítě bylo jeho tři-
cátou druhou premiérou – ze stále uváděných 
inscenací jmenujme: Williamsův Skleněný zvěřinec, 
Walczakovu Amazonii, Brontëové Na Větrné hůrce 
či McDonaghův Pan Polštář. Od podzimu 2010 hra-
je v multikulturním prostoru Sokolského Stadionu 
na Kounicově ulici 22. Více na www.buranteatr.cz. 
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Muzeum umění připravilo v Divadle hudby 
desítku loutkových inscenací pro školní 
rok 2016/2017. Nedělní představení navíc 
bývají spojena s možností účastnit se 
pohádkové dílny.
Dalším opakujícím se pravidlem jsou představe-
ní pro mateřské školy a základní školy. Ta jsou 
na programu v dalším týdnu po víkendu, vždy 
dopoledne od pondělka do čtvrtka.

I letos se v Olomouci představují renomova-
né soubory z celé republiky. V nejbližší době to 
jsou Divadlo Drak z Hradce Králové, soběslavské 
Karromato a Divadlo b z Prahy. 

„Inscenace loutkového divadla vnímáme jako 
nástroj, který vzdělává, vychovává, motivu-
je k činnosti a udržuje pozornost dětí. Loutkové 
divadlo se v dnešní době stává raritou, a proto se 
snažíme zprostředkovat jak nejmenším divákům, 

tak i dospělým jeho nejrůznější podoby a formy – 
marionety, maňásky, javajky, stolové, vařečkové 
či stínové loutky,“ uvedla za Divadlo hudby San-
chir Ganbaatar.

Program loutkových představení na celý rok 
si můžete vyzvednout v pokladně muzea případ-
ně prohlédnout elektronicky na:  

issuu.com/muzeumumeniolomouc

POHáDKy na Začátku roku

Nejbližší představení
foto Jiří N. Jelínek

q  Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241  |  pokladna@olmuart.cz

q  Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241  |  pokladna@olmuart.cz

q  Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241  |  pokladna@olmuart.cz

Tato inscenace pro 
nejmenší je zároveň sólovou 
příležitostí pro jednu z 
nejzkušenějších členek 
hradeckého souboru. 
Ivana Bílková za léta 
svého působení v Divadle 
Drak hrála v legendárních 
inscenacích Josefa krofty, 
do svých inscenací ji 
obsazovali Jan Borna, 
Jakub krofta, Jiří Vyšohlíd či 
Tomáš Dvořák.

Pondělí až čtvrtek 

16. – 19. 1. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 

pro mateřské  

a základní školy

1
i 3+

neděle

16.00 hod
15. ledna 2017

60 min 75 Kč

Pro jahody v lednu? Není to divné? a není spíš divné, že to někomu nepřipadá divné? – Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem je, když nebohou Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla jahody. Co si chudák Maruška teď počne? každý přece ví, že jahody v lednu nerostou!

O DvAnácTi 
měsíčkácH
DIVADLO DRAK
HRADEC KRáLOVÉ

V představení se pracuje s typem loutky zvaným Manekýn, který je vyroben v kombinaci lipového dřeva a textilu.

POHáDkOvá DílnA
45 – 60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

hrají: Ivana Bílková
Scénář: Jakub Vašíček  
a Tomáš Jarkovský
režie: Jakub Vašíček
Scénografie:  
Tereza Venclová
hudba: Jiří Vyšohlíd
www.draktheatre.cz

Nadčasové kouzlo pohádek bratří Grimmů ožívá 

za doprovodu skladeb roberta Schumanna. 

klasická hudba společně s různými typy loutek, 

stíny a divadlem zdobeným v dobovém stylu 

navazují atmosféru dávných časů, ve kterých byly 

tyto příběhy napsány.

Nejznámější pohádky Popelka, Červená karkulka, krysař 

a Perníková chaloupka si podmaní dětského diváka nejen 

krásou a hravostí dřevěných marionet, ale i kouzelnou 

fantazií stínového divadla.

hrají: Pavla Srncová, kiko Montoto, abel hernandezScéna: Jan růžička | hudební adaptace: Marko Ivanovichudební nahrávka: klavír – Sergej Perepeljatnik,  housle – Petr Vyoral | www.karromato.cz

POHáDky u krBu
KARROMATO  SOBĚSLAV

Pondělí až čtvrtek 
13. – 16. 2. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 
pro mateřské 

a základní školy

V představení se pracuje se 
stínohrou, což je technika, 
při níž se loutka iluzivně vodí 

zezadu. Vodič ji přitiskuje 
zezadu na plátno, které je šikmo 

seshora osvíceno rozptýleným 

světlem. Pro diváka se loutky 

stávají viditelnými až v okamžiku 

jejich dotyku s plátnem. i 3+

neděle

16.00 hod
12. února 2017

60 min 75 Kč

2
foto Dragan Dragin

POHáDkOvá DílnA
45 – 60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

uprostřed docela hlubokého lesa byl 

domeček s mechovou střechou a v něm 

bydlel Malý pán. Nejenže si ten domeček 

sám postavil, vyrobil si i stůl se židlí, po-

ličku na dobroty a dokonce i postel s pol-

štářem a prošívanou dekou. Měl všech-

no, co potřeboval. ale jednou v noci se 

mu zdál sen, který stále opakoval, že mu 

ještě něco chybí. Malý pán se chtěl zase 

normálně vyspat, tak se vydal za Prázd-

nou hlavou, která mu jistě poradí. Tím 

začala dobrodružná cesta plná vtipných 

setkání, nebezpečných potvor a překva-

pivého konce. Protože to, co Malému 

pánovi chybělo, bylo blíž, než by si myslel. 

Někdy je potřeba vykonat dlouhou cestu 

za tím, co máme před nosem. Podle knižní předlohy Velká 

cesta malého pána od autorů 

lenky uhlířové a Jiřího Stacha
hrají: kristina Beranová  
nebo rené krupanský a radek Beran režie: radek Beran | www.divadlob.cz

Pondělí až čtvrtek 

20.– 23. 3. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 

pro mateřské 

a základní školy

V představení se používají dřevěné marionety s drátem, vedené na nitích.

3 i 3+
neděle

16.00 hod
19. března 2017

60 min 75 Kčfoto archiv divadla

POHáDkOvá DílnA
45 – 60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

mAlý Pán
DIVADLO B   
PRAHA
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Obraz Evy Kmentové Nohy-Zvěstování  
(zapůjčený z Východočeské galerie 
v Pardubicích) je součástí výstavy Šumění 
andělských křídel. Slovo „zvěstovat“ 
v názvu znamená „oznámit radostnou 
zprávu“. Tento výraz známe z Bible a jednou 
z nejvýznamnějších biblických událostí bylo 
zvěstování archanděla Gabriela Marii, že se jí 
narodí boží syn, Ježíš.

Popřemýšlejte s rodiči nebo sami,  
jakou souvislost může mít tato událost 
s vyobrazenou situací, a dokreslete 
zbytek obrazu.

DěTEM



Z připravovaných výstav  
vybíráme

kompletní výstavní plán najdete na  www.olmuart.cz

Okamžité chrámy 
reflexe archetypů a rituálů  
v českém akčním a konceptuálním umění
2. 3. — 11. 6. 2017
muzeum moderního umění | salon, kabinet
Revolta byla v šedesátých letech minulého století základním motivem pro 
umělecké projevy, které dnes označujeme jako akční umění. umělci na protest 
proti komercionalizaci umění opustili galerie a podnikali různé akce v ulicích, 
alternativních prostorech či v krajině. Po těchto pomíjivých akcích zůstala 
většinou jen fotodokumentace. Máme třetí největší sbírku akčního umění 
u nás. Výběr z ní bude tvořit výstavu Okamžité chrámy.

V oplatce jsi všecek tajně 
Podoby eucharistického krista  
ve vizuální kultuře
23. 3. — 10. 9. 2017
arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
Eucharistie je jedna ze základních součástí 
křesťanského kultu. Díky výjimečnému a zásadnímu 
postavení v křesťanském životě byla a je bohatou 
inspirací pro výtvarné umění. Představíme rozmanité 
podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře  
od 14. století do současnosti.

Adolf Hölzel | Kresby
Pohledy do sbírek  
Muzea umění Olomouc
6. 4. — 27. 10. 2017
muzeum moderního umění | galerie
Díky velkorysému daru sběratelů Heinze a Moniky 
Röthingerových jsme získali kolekci kreseb jedné 
ze zakladatelských osobností moderní evropské 
malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka 
Adolfa Hölzela (1853 – 1934). Kromě darovaných 
patnácti kreseb vystavíme i práci jeho žáka Alberta 
Müllera a práce Hölzelovy asistentky Idy Kerkovius 
a další zápůjčky.

Fascinace skutečností
hyperrealismus v české malbě
6. 4. — 31. 8. 2017
muzeum moderního umění | trojlodí
Hyperrealismus je úzce spojen s euro-americkým prostředím konce 60. let 
20. století, ve středoevropském či českém kontextu se pak objevuje o několik 
let později. Ačkoli postupně měnil své zaměření i charakter, zůstává jedním 
z nejdráždivějších elementů současného umění, protože se záměrně staví 
do opozice vůči neo-avantgardním i postmoderním trendům. Chceme prezentovat 
jeho šíři a pestrost, zároveň jej ale vymezit vůči jiným podobám realistické malby.

Milena Valušková
Fotografie 1971–2017
29. 6. — 22. 10. 2017
muzeum moderního umění | salon, kabinet
Olomoucká fotografka Milena Valušková má zkušenosti 
snad všemi oblastmi fotografie. Její fotografický rejstřík 
se rozpíná od dokumentu po krajinné studie a technicky 
komplikovaná zátiší. Při příležitosti životního jubilea se 
dostane na všechny odstíny její tvorby.

Koně v piškotách 
Slavnosti na dvoře císaře leopolda I.
22. 6. — 1. 10. 2017 
arcidiecézní muzeum kroměříž 
V Evropě druhé poloviny 17. století řinčely nejen zbraně, ale také podkovy koní 
dvou panovníků. ludvík xIV. a leopold I. se neutkali pouze v bahně bojišť, ale 
také v písku arén a na prknech jevišť. Ve jménu státní a panovnické propagandy 
skládali přední komponisté oslavné árie, architekti vytvářeli spektakulární 
scény, zpěváci pěli, koně a tanečníci tančili a umělci dokumentovali.

Můj dům je i tvůj dům 
České kolektivní domy a jejich  
proměny v čase
16. 11. 2017 — 18. 2. 2018
muzeum moderního umění | salon, kabinet
Zavedeme vás do doby, kdy v architektonických 
debatách hrála diskuze o podobách bydlení zásadní roli, 
do doby experimentování s tzv. kolektivním bydlením. 
Domy, v nichž omezená individuální obytná plocha byla 
vyvážena maximem kvalitních a dostupných služeb, měly 
přinést dostatek času pro dokonalé využití pracovních 
schopností každého jedince. Představíme nejdůležitější 
příklady kolektivního bydlení ve 20. a 21. století.

Jozef Jankovič 
Plynutí času
5. 10. 2017 — 11. 3. 2018
muzeum moderního umění | trojlodí
Jozef Jankovič (*1937) patří k nejvýraznějším osobnostem 
poválečného slovenského umění. Olomoucká výstava představí 
nejvýznamnější díla z konce šedesátých a začátku sedmdesátých 
let. Nebudou chybět ani stěžejní ukázky dokreslující autorovo 
tvůrčí uvažování v následujících letech.

ROK 2017
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