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Olomouc je Ministerstvo kultury České
republiky. Významně je podporuje Olomoucký
kraj a Statutární město Olomouc.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, Olomouc

editorial není běžnou součástí Muzeionu, ale výjimečná doba občas žádá nestandardní
řešení. Časopis, který právě čtete, měl vyjít částečně už na začátku dubna a částečně
až v červenci. Jenže jsme museli zavřít muzeum, odložit výstavy, zrušit koncerty, divadelní
představení či workshopy. A tak vychází toto dvojčíslo, které má rozsah běžného vydání,
protože výstav či jiných akcí nepřibylo, pouze jsme je museli odložit na dobu, kdy budeme
moci opět otevřít. Ta doba právě nastala, i když k ní patří některá omezení návštěvnosti
nebo nutnost využití dezinfekce či roušek. A k doprovodným akcím musíme zatím přidávat
neoblíbenou doušku: změna vyhrazena. Ale máme otevřeno, a tak Vás srdečně zveme
na návštěvu!
Příjemné i poučné čtení, hodně zdraví a co nejrychlejší návrat do běžného života přeje

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

Tomáš Kasal PR manažer Muzea umění Olomouc

Václavské náměstí 3, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ
Sněmovní náměstí 1, Kroměříž / Arcibiskupský zámek
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muzeum moderního umění
arcidiecézní muzeum olomouc
út – ne 10 – 18 hodin
Každou neděli vstup volný.
arcidiecézní muzeum kroměříž
Zámecká obrazárna:
květen – září | út – ne | 9.00 – 16.30 hodin
SAMOS TATNÉ VS TUPNÉ

muzeum moderního umění
arcidiecézní muzeum olomouc
Základní: 100 Kč | Snížené: 50 Kč
Rodinné: 220 Kč (2 dospělí +1 – 3 děti 6 –18 let)
SPOLEČNÉ VS TUPNÉ DO OBOU OB JEK TŮ

Základní: 150 Kč | Snížené: 75 Kč
Rodinné: 350 Kč | Školní skupiny: 20 Kč/os.
VS TUPNÉ 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: 220 Kč
Snížené vstupné (studenti, senioři): 150 Kč
Rodinné vstupné: 580 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů
po dobu jednoho kalendářního roku.
MALÝ OKRUH
arcibiskupský palác olomouc *
arcidiecézní muzeum olomouc
Základní vstupné: 130 Kč
Snížené vstupné (studenti, senioři): 80 Kč
Rodinné vstupné: 280 Kč
vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů
po dobu dvou dnů
* V neděli zavřeno

Informace/pokladna: 585 514 241
www.muo.cz
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Po staletí patřila tapiserie k vrcholným
výtvarným dílům, mnohdy byla ceněna více než
malby a dodnes nás zručnost středověkých
tkalců uchvacuje. Jak ale vypadají tapiserie
z konce 20. a počátku 21. století? To
návštěvníkům Muzea moderního umění
ukazuje výstava Umění tapiserie | Dílo a jeho
předobraz.

UMĚNÍ
TAPISERIE

„Výstava nabídne návštěvníkům přes čtyřicet tapi
sérií vytvořených mezi léty 1990 až 2019 podle návr
hů předních českých umělců v Moravské gobelínové
manufaktuře ve Valašském Meziříčí,“ říká autorka
výstavy Simona Jemelková. Návštěvníci se mohou
těšit na díla takových výtvarníků, jako jsou Karel
Malich, Mikuláš Medek, Stanislav Kolíbal, Vladimír
Kokolia, Zbyšek Sion, Jiří Načeradský či ředitel gobe
línky Jan Timotej Strýček.
„Jednáme také o zapůjčení tapiserie Michala Cih
láře, která dnes zdobí Poslaneckou sněmovnu Parla
mentu České republiky,“ doplňuje Simona Jemelková.
Cílem výstavy je nejen představit moderní tapi
serie, ale také ukázat vztah mezi nimi a jejich před
lohami. V řadě případů tak návštěvníci uvidí také
prvotní předobraz, ze kterého potom v manufak
tuře vytvořili tapisérii. Naskytne se jim jedineč
ná možnost porovnat, jaký vliv na dané umělecké
dílo má technika jeho provedení a kam až jej doká
že posunout.
Právě tradiční propojení tapisérií se špičkovými
výtvarníky své doby se odrazilo na konceptu výsta
vy. Simona Jemelková se rozhodla znovu zdůraznit,
že tapiserie není žádné „pokleslé“ řemeslo či průmys
lové odvětví, které vytváří díla strojově, ale naopak,
že jde o špičkové výtvarné dílo vytvářené individu
álně. „Dělat předobrazy k tapisériím je velmi speci
fická záležitost, protože ne každé výtvarné dílo má
tu ambici nebo možnost být převedeno do textilní
podoby. Tapiserie má totiž určité technické možnos
ti, které jsou pevně dány a z nichž musí výtvarník
vycházet,“ zdůrazňuje.

Starobylá technika
v novém hávu
Muzeum moderního umění | Trojlodí
28. 5. – 27. 9. 2020

Jiří Sopko, U stolu, tapiserie, 220 × 220 cm, realizace 2009, detail

Moravská gobelínová manufaktura
Výroba tapisérií je vysoce specializované odvět
ví textilního průmyslu a třeba v České republice
se jí zabývá jen velmi málo podniků. Příkladem je
Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském
Meziříčí, z jejíž produkce jsou také všechna díla
vystavená v Trojlodí Muzea moderního umění.
„Tato gobelínka je u nás v současné době jediná,
která se zabývá výrobou nových uměleckých tapi
sérií a nejen jejich restaurováním. Navíc její ředi
tel Jan Timotej Strýček je sám velmi uznávaným
výtvarným umělcem, jehož díla slouží jako předlo
hy pro vznik tapisérií,“ objasňuje Simona Jemelková
současné postavení tapiserie v České republice.
Moravská gobelínová manufaktura má vel
mi dlouhou tradici. První tapiserie zde vznikly už
před více než sto dvaceti lety. Od roku 1909 sídlí
ve Valašském Meziříčí, kde dokázala přežít obě svě
tové války, komunistickou totalitu i útlum výroby
z počátku 90. let.
Muzeum umění se s Moravskou gobelínovou
manufakturou propojilo díky restaurování barok
ních tapisérií ze sbírek Arcidiecéze olomoucké, kte
ré muzeum spravuje. „Díky tomu jsme několik let
jezdili do gobelínky ve Valašském Meziříčí a měli

Petr Nikl, Zrození kočičky, předloha 1987, tapiserie, 300 × 150 cm, realizace 2016

jsme možnost vidět tamní tvorbu, a to nejen výsle
dek, ale i proces od výtvarného díla až po výsled
nou tapisérii. To nás skutečně nadchlo. Je to totiž
svébytný druh výtvarného umění s obrovskou tra
dicí sahající až od středověku,“ líčí Simona Jemel
ková prapůvod nápadu na výstavu.
Každá tapiserie je originál vytvořený podle
výtvarné předlohy. Pracují zde se dvěma základními
tkalcovskými postupy – náročnou uměleckořemesl
nou technikou klasického gobelínu a původní orien
tální ručně vázanou technikou. Obě tyto techniky i
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TAPISERIE
Z VALAŠSKÉHO
MEZIŘÍČÍ
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HISTORIE DÍLEN
VE VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ

Tapiserie, gobelíny nebo též
tkané koberce vyrobené
ve Valašském Meziříčí mají vždy
základ v uměleckém díle. V uply
nulých dvaceti letech zde vznikl
rozsáhlý soubor monumentál
ních tapiserií podle předloh
předních českých výtvarných
umělců. Koberce rovněž navr
hují výtvarníci jako designovou
součást konkrétního interiéru.
Moravská gobelínová manu
faktura pravidelně představuje
svá textilní díla na výstavách
v České republice i ve světě;
tapiserie zdobí soukromé i repre
zentativní interiéry, například
Poslaneckou sněmovnu či Senát
Parlamentu České republiky

1898

Rudolf Schlattauer začíná s tvorbou gobelínů
v obci Zašová u Valašského Meziříčí.

1908 Gobelínové dílny získaly státní podporu a vzniká
tak Zemská jubilejní škola.

1909 Sídlo školy se stěhuje do Křížkovského ulice
ve Valašském Meziříčí.

1929

Stále se rozvíjející dílny se stěhují do nově
zrekonstruované budovy v Husově ulici, kde
sídlí dosud.

1918–1935 V období první republiky gobelínové a kobercové dílny spolupracují s předními architekty i výtvarníky a práce ze zdejší gobelínky zdobí
například Jurkovičovu vilu v Brně či reprezentativní interiér celosvětové výstavy v Paříži. Kromě těchto významných počinů vzrůstá v prvních
desetiletích dvacátého století obliba drobných
gobelínů s přírodními či pohádkovými motivy,
určených pro běžné domácí interiéry.

Michal Cihlář, Hejno, předloha 1989, tapiserie, 220 × 400 cm, realizace 1997

1950 Počínají se restaurovat historické tapiserie, dílny se stávají součástí národního podniku Textilní
tvorba.

1958
Mikuláš Medek, Den a noc, předloha 1956, tapiserie, 256 × 202 cm, realizace 2020

Manufaktura přechází pod nově vzniklé Ústředí
uměleckých řemesel. Na výstavě Expo 58 získává
tapiserie Ludmily Kybalové Piková dáma Velkou
cenu.

70. – 80. léta V dílnách se zhotovují zakázky pro státní
podniky, obřadní síně a opony divadel a kin.

1990 Postupně se rozpadá Ústředí uměleckých řemesel a nastává útlum výroby.

1992

Vzniká Moravská gobelínová manufaktura, s. r. o.,
a je obnovena tvorba v plném rozsahu.

1994 Navazuje spolupráci s předními českými výtvarníky, vzniká projekt Actual Textile Art.

1993–2001 Vzniká rozsáhlý cyklus tapiserií Česká cesta, jsou realizovány velké cykly koberců pro
Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR, jsou restaurovány tapiserie ze státních i soukromých sbírek.
Výstavy v Praze, holandském Bussumu, Hodoníně, Ostravě, Brně, Hranicích, Mikulově, Šumperku a v japonském Takasaki.
Zorka Ságlová, Králíci, tapiserie, 250 × 250 cm, realizace 1995

Vladimír Kokolia, Z boku, tapiserie, 220 × 360 cm, realizace 2001

Petr Kvíčala, Vlnovky, kelim, 170 × 240 cm, realizace 1999

2003 V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně se koná
výstava Prostor pro tapiserii.

Umění tapiserie
Dílo a jeho předobraz
Muzeum moderního umění
Trojlodí / 28. 5. – 27. 9. 2020

i jsou využívány k výrobě podle návrhů současných
výtvarníků. Technika klasického gobelínu se pak
používá i k tvorbě tapisérií podle historických před
loh či pro díla historizující. „Vytváření moderních
i středověkých tapisérií stojí stále na stejném prin
cipu. Výtvarné umění samozřejmě experimentuje
s novými technikami a materiály, především se to
dělo od 60. do 80. let minulého století. V posledních
desetiletích se však technika do značné míry zase
vrátila k tradici a po staletí osvědčeným postupům,“
vysvětluje autorka olomoucké výstavy.
Simona Jemelková míní, že dnešní tapiserie je
na rozdíl od té středověké upozaděna, což by chtě
la i díky výstavě v Muzeu moderního umění změnit.
„V minulosti patřily tapiserie mezi hlavní výtvar
né směry. Byly považovány za cennější než malířská
díla. Byla bych ráda, kdyby se nám povedlo tento
obor představit v jeho monumentálnosti a kráse.“

2004 Vzniká rozsáhlý cyklus tapiserií Sladké zboží.

Doprovodné filmy i exkurze

2005 Při příležitosti 50 let restaurování vydává MGM

Návštěvníci výstavy se kromě rozměrných tapisé
rií (ty nejmenší budou mít 1,5 na 2 metry a ty větší
až k pěti metrům) a jejich předloh mohou těšit také
na doprovodné filmy, které vznikly přímo v Morav
ské gobelínové manufaktuře. „Tyto snímky nám
jednak představí výrobu jako celek, ale také vznik
jednoho díla od předlohy až po konečnou tapisérii,“
slibuje Simona Jemelková.
Chybět nebude ani tradiční doprovodný pro
gram, jako jsou komentované prohlídky, tentokrát
je ale ozvláštní osoba jejich průvodce, stane se jím
totiž sám ředitel valašskomeziříčské manufaktury
Jan Timotej Strýček. „Podnikneme i exkurzi přímo
do této manufaktury, což bude určitě velmi zajíma
vý zážitek,“ doplňuje autorka výstavy.

knihu Staletí gobelínů, která zaznamenává všechny historické gobelíny ve státních sbírkách
na Moravě.

2006 V Moravské gobelínové manufaktuře probíhají první letní kurzy tkaní na historických stavech
pro širokou veřejnost, vznikají cykly tapiserií Slova
a Tráva, koná se výstava v Muzeu regionu Valašsko
ve Vsetíně, v pražském Karlíně a v institutu Alternativa ve Zlíně.

2007 Vzniká Živé muzeum tkalcovství jako projev snahy
zpřístupnit široké veřejnosti půvab tradičního textilního řemesla a rozšířit povědomí o tradici textilního umění na Moravě.

2008 Oslavy u příležitosti 110 let od založení MGM: pořádání výstav v Prostějově a Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze, jsou rozšířeny expozice a je otevřena Schlattauerova kavárna.

•

Jan T. Strýček, Stavitel, tapiserie, 162 × 242 cm, realizace 2013

KRÁTCE
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Muzeum umění hostilo
partnery z European
Heritage Label
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K A L E N DÁ R I U M

Běla Kolářová
* 24. 3. 1923 Terezín
† 12. 4. 2010 Praha
Fotografii Běly Kolářové Šedý fonograf

se podařilo získat v souvislosti s její retrospektivní

Na konci února se do Olomouce sjeli zástupci míst, která nesou stejně jako
Arcidiecézní muzeum, prestižní označení European Heritage Label (Označení
Evropské dědictví), aby zde hledali řešení
nejpalčivějších společných problémů.

VÝSTAVU O OLOMOUCKÉM
BISKUPU KARLOVI VIDĚLO 16 581 LIDÍ
Přes 146 tisíc návštěvníků přivítalo v roce
2019 Muzeum umění Olomouc. Největ
ší zájem byl o výstavu Za chrám, město
a vlast / Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní
Evropy, kterou vidělo celkem 16 581 lidí.
Zatímco Arcidiecézní muzeum si oproti předchozímu roku polepšilo o více než 6 tisíc zájemců, Muzeum moderního umění 10 tisíc lidí
ztratilo. „Je bohužel pochopitelné, že tuto naši
budovu postihl pokles návštěvnosti – loni jsme
zde uzavřeli kavárnu a skončilo Divadlo hudby.
Když k tomu připočítám, co se kolem muzea
dělo minulý rok kvůli ministru Staňkovi, k čemu
se ani nechci vracet, tak byla návštěvnost
vlastně velmi dobrá,” uvedl ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.
„Mám velkou radost z nárůstu návštěvnosti
olomouckého Arcidiecézního muzea i z toho,
že tahounem byla výstava o biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna, která byla
završením čtyřletého bádání, a návštěvníci to
svým zájmem ocenili.”

Pokud bychom návštěvnost přepočítali na dny,
výstavu o biskupu Karlovi vidělo 95 lidí denně,
přičemž v závěsu byla Křížová cesta z Orlice
s 93 návštěvníky. Skutečným vítězem pomyslného klání se však stala Rozlomená doba, která
z roku 2018 přecházela do dalšího roku – loni
v lednu ji během posledních 23 návštěvních dní
vidělo 3557 lidí, což je 154 zájemců denně.
A ještě jedna zajímavost: nejvíce lidí za jeden
den – celkem 833 – navštívilo Arcidiecézní
muzeum při Dnech evropského dědictví 7. září.
Muzeum moderního umění zažilo největší nával
17. května při Muzejní noci, kdy přišlo 749 lidí.
V loni uspořádalo muzeum 35 krátkodobých
výstav (včetně výstav přecházejících z roku
2018) a zájemci mohli vidět 7 stálých expozic.

Muzeum
moderního umění

42 275 lidí

Arcidiecézní
muzeum Olomouc

54 255 lidí

„Přijelo dvacet kolegů z našich partnerských
institucí z celé Evropy,“ říká vedoucí odboru starého umění MUO Miroslav Kindl. „Hledali jsme
řešení, jak v součinnosti s Evropskou komisí směřovat sdílené evropské kulturní dědictví, jak ho společně prezentovat a jak přilákat
do kulturních institucí mladé návštěvníky,“ říká
Miroslav Kindl, který konferenci organizoval.
European Heritage Label je označení udělované pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Jde o prestižní
ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy.
Arcidiecézní muzeum v Olomouci bylo od roku
2016 jediným českým nositelem tohoto ocenění, letos tuto značku obdrželi zámek Kynžvart
a soubor sídlišť moderní architektury – pražská
kolonie Baba a brněnská kolonie Nový dům.

Arcidiecézní
muzeum Kroměříž

49 859 lidí

výstavou, která byla v Olomouci v roce 2006 uvedena pod názvem Experiment, řád, důvěrnost: ženské rastry Běly Kolářové. Představen byl soubor děl
vytvořený unikátní a nestandardní fotografickou
cestou spadající do oblasti experimentálních fotografických technik vytvářených bez použití fotoaparátu přímo v temné komoře. V případě Šedého
fonografu autorka pracovala s rotujícím světelným prvkem, který vykreslil geometrickou stopu

Emil Orlik
* 21. 7. 1870 Praha
† 28. 9. 1932 Berlín

na umělém negativu. Její dílo mělo nezastupitelnou
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Červenec

roli při formulaci českého konceptuálního umění,
které prosazovala se svým manželem Jiřím Kolářem. Její fotografie nesou i znaky dobových kon-

Jako řada dalších umělců přelomu

Šedý fonograf, 1962

struktivních tendencí. Svou lehkostí a humorem

černobílá fotografie, 265×230 mm, Muzeum umění

století, také Emil Orlik byl národnostně roz-

inklinují neodadaismu, volbou použitých vizuálních

Olomouc, získáno 2006

prvků se také dotýkají feministického umění.

kročen mezi českou a německou komunitu.
Studoval na mnichovské Akademii, spolupracoval s česko-německým spolkem Concordia
a vystavoval s Vídeňskou secesí, jejímž byl
od roku 1899 oficiálním členem. Profesuru
získal na Akademii v Berlíně, kde pedagogicky

6

Václav Králíček
* 6. 7. 1945 Praha

Červenec

působil soustavně od roku 1904 až do závěru

Absolventský projekt Václav Králíč-

svého života. Orlik byl však rovněž vášnivým

ka představuje raný doklad zvýšené-

cestovatelem mimo evropský kontinent,

ho zájmu o technicistní architekturu, jemuž pak

dvakrát pobýval v Asii, jejíž prožitek zachytil

dala v českém prostředí konkrétní obsah značka

v několika grafických albech. Tyto pestré zku-

Sial. Od utopických projektů, paralelních se světo-

šenosti se přetavily v tradicionalisticky úhled-

vou Hi-Tech architekturou (Yony Friedman, japon-

ný, esteticky však vysoce působivý projev,

ští metabolisté, anglický Archigram), se liberecké

který je možno v jistých, zejména formálních

sdružení propracovalo k realizacím, jež vzbudily

aspektech – například v souvislosti s využívá-

mezinárodní pozornost. Králíčkův projekt byl při-

ním grafických technik a fotografie – hodnotit

tažlivý svojí dvojznačností – na jedné straně chtěl

jako experimentální.

chránit kouzlo ohrožené pražské čtvrti Žižkova,
na druhé straně zřetězenými konstrukcemi překračujícími historickou tkáň s nadsázkou potvrzoval nadšení z utopických vizí budoucnosti.

Návštěvnost MUO v jednotlivých budovách

Návrh přestavby Žižkova

Ocenění Artis Bohemiae Amicis za celoživotní
práci a dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí převzal v únoru bývalý ředitel Muzea umění Michal Soukup
z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Resortní medaili spolu s ním získal také český
muzeolog Jiří Žalman.
„Moc si tohoto ocenění vážím a zároveň jej beru
jako závazek do další práce, protože jsem byl zařazen do opravdu velmi vybrané společnosti lidí, kteří se zasloužili o českou kulturu. Jen namátkou
Jiří Stránský, Arnošt Lustig, Olbram Zoubek, Ivan
Passer, Jan Saudek, Jiřina Jirásková, Václav Hybš,
Jiří Bělohlávek či můj předchůdce ve funkci ředitele muzea Pavel Zatloukal,“ říká Michal Soukup.
On sám stál v čele Muzea umění mezi lety
2013 a 2019. Podílel se ale už na jeho vzniku,
když úzce spolupracoval s tehdejším ředitelem
muzea Pavlem Zatloukalem. Jako jeho zástupce stál také u vybudování arcidiecézních muzeí

Izometrie. Nosná platforma, sériová buňka,

Výstava dopisů
přibližuje malířku
Kateřinu Černou

BÝVALÝ ŘEDITEL MUO
MICHAL SOUKUP
OBDRŽEL OCENĚNÍ ARTIS
BOHEMIAE AMICIS
Ocenění Michal Soukup a Jiří Žalman

v Olomouci a Kroměříži i u zrodu projektu
Středoevropského fóra Olomouc. „V Muzeu
umění vytvořil podmínky pro dosažení významných mezinárodních úspěchů této instituce,
čímž významně napomohl šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. K nejvýznamnějším oceněním aktivit muzea patřilo udělení
European Heritage Label,“ připomněla mluvčí
Ministerstva kultury Michaela Lagronová s tím,
že dlouhodobé úsilí Michala Soukupa zásadně přispělo k dosažení mezinárodních úspěchů
instituce na poli výtvarného umění.
Michal Soukup svou cenu věnoval Jaromíru
Lakosilovi, prvnímu řediteli Galerie výtvarného umění v Olomouci, která byla předchůdkyní
dnešního Muzea umění.

pneumatický obal, 1970, průsvitný papír, kresba
tuší, akvarel, 905×605 mm, získáno 2011,
Muzeum umění Olomouc

Nahlédnout do osobní korespondence grafičky
a malířky Kateřiny Černé mohou až do 19. dubna návštěvníci kavárny Muzea umění. V jejím
prostoru totiž představujeme neobvyklou
a osvěžující výstavu dopisů Kateřiny Černé
přátelům (například Arsénu Pohribnému, Evě
Janoškově aj.), které doprovázela často obrázky, kolážemi i asamblážemi. Nekodifikovaná,
veskrze osobní kategorie dopisů s obrázky je
v pojetí Kateřiny Černé formálně různorodá,
a je tu představena jako živý otevřený záznam
lidského příběhu. Vévodí tu kromě výtvarných
libostí jemný humor a vlídnost. Slovo, písmo
a obraz v jednotě. Signum osobnosti. „Kateřina
Černá je autorkou mnoha autorských knížek menších formátů, kterými si také může
návštěvník na výstavě zalistovat, ale i počíst
si,“ dodává autorka výstavy Anežka Šimková.

Kateřina Černá: Nosíš také letos turban?
Rukou psané dopisy přátelské s obrázky
Kavárna Muzea umění Olomouc | 28. 5.–30. 6. 2020
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Duben

Hans Makart
* 28. 5. 1840 Salzburg
† 3. 10. 1884 Vídeň

28
Květen

Malíř, dekoratér a reprezentant
Ringstrasse, byl fenoménem Vídně. Tam si v roce
1872 vybudoval ateliér, jenž se stal veřejnosti přístupnou turistickou atrakcí. Masy lidí chtěly hlavně
spatřit jeho monumentální plátno (520 × 950 cm)
s názvem Triumfální vjezd Karla V. do Antverp.
Na Světové výstavě v Paříži vyvolalo velký rozruch.
Ten se opakoval i při představení veledíla ve vídeňském Domě umělců. Makartův Triumfální příjezd se
nakonec ocitl v Kunsthalle v Hamburku, zmenšená
varianta zůstala v Rakouské galerii ve Vídni a přepis
středové části v Olomouci.

Asijský slepec s dítětem, nedatováno,

Triumfální příjezd Karla V. do Antverp

suchá jehla, papír, získáno 1959,

kolem 1878, olej, plátno, 52 × 39,5 cm, soukromá sbírka

Muzeum umění Olomouc

(zapůjčeno do Muzea umění Olomouc v roce 1993).

VÝSTAVA

10

11

POKLADY LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE
JSOU POPRVÉ V OLOMOUCI
Vzácným hostem Arcidiecézního
muzea je v těchto dnech Galerie
a muzeum litoměřické diecéze,
respektive skvosty z tamějších sbí
rek. Obě muzea totiž spolupracují
na projektu JAKO HOST, který si dal
za cíl představit letos v létě sbírky
litoměřických biskupů olomouckému
publiku a na podzim dovézt do sever
ních Čech zase ukázky sbírek olo
mouckých (arci)biskupů.
„Díky tomu můžeme našim návštěvníkům
ukázat pestrý výběr uměleckých děl z obdo
bí 12. až 19. století, typických a charakteris
tických pro severní Čechy. Mezi vybranými
exponáty nechybí příklad románského
monumentálního sochařství, hlava apoštola

ze Žitenic, práce první specializované
sochařské dílny na našem území datována
k roku 1170,“ prozrazuje olomoucká autorka
výstavy Helena Zápalková.
Z bohatého fondu gotického sochař
ství návštěvníci uvidí například Madonu
z Kopist (kolem roku 1380) či expresivní kor
pus Ukřižovaného Krista z Kadaně (kolem
roku 1516) nebo reliéf Poslední večeře z Třebenic (kolem 1520) z okruhu dílny Mistra
Freiberských apoštolů. Ze sbírek litoměřic
kých biskupů náleží k výjimečným exponá
tům desky z oltáře se sv. Olafem (1512–1515)
z kolínské dílny Bartholomäa Bruyna či ole
jomalba Klanění pastýřů od nizozemského
mistra Jana Steena (kolem roku 1653).
„Umělecké dědictví kapituly sv. Štěpána
v Litoměřicích zastupuje například Madona s náhrdelníkem od následovníka Lucase

Cranacha staršího (konec 16. století) nebo
socha Piety ze třetí čtvrtiny 15. století, která
patřila k původnímu vybavení kapitulního
kostela nebo proboštství. Umění 17. a 18. sto
letí reprezentují díla těch nejvýznamnějších
umělců českého baroka: Karla Škréty, Petra
Brandla, Antona Kerna, Matyáše Bernarda
Brauna nebo Ferdinanda Maxmiliána Broko
fa,“ vyjmenovává Zápalková s tím, že pouhý
výčet těchto jmen dokládá kulturní rozhled
a vysokou úroveň objednavatelského pro
středí duchovních litoměřické diecéze.
Samostatný prostor výstava věnuje pre
zentaci výběru významných zlatnických
památek. Nechybí velká monstrance z Ústí
nad Labem (kolem 1480–1520), ciborium
z Mimoně (1717) nebo výjimečný filigránový
kalich s českými granáty od pražského zlat
níka Marka Hrbka (1666).

Spolupráce výjimečných muzeí
Cílem společného projektu je představení
dvou v České republice výjimečných insti
tucí založených v nové společenské situaci
po listopadu roku 1989. Společným smyslem
existence Galerie a muzea litoměřické diecé
ze a Arcidiecézního muzea Olomouc je ucho
vávat, odborně zpracovávat, zpřístupňovat
a především zprostředkovávat veřejnosti
poklady umění a duchovní křesťanské kul
tury, dochované nejen v církevních sbírkách,
ale také v nově navráceném majetku jednot
livých farností obou diecézí.
„Druhou část výstavního projektu, kdy se
JAKO HOST představí Arcidiecézní muze
um Olomouc v Litoměřicích, slavnostně ote
vřeme pro návštěvníky 11. prosince letošního
roku,“ avizuje Helena Zápalková.

•

MATYÁŠ BERNARD BRAUN a dílna, Praha, před rokem 1720, kostel sv. Klimenta (?) v Praze, v poslední třetině 18. století
přemístěno do Úštěka – kostel sv. Petra a Pavla, ŘKF – děkanství Úštěk, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

spojení s tvorbou putujícího kameníka Ulricha
Creutze, autora expresivního náhrobku Jana
Hasištejnského z Lobkovic. Umělecké školení
získali v okruhu norimberských dílen blízkých
Veitu Stossovi. Unikátní podoba Ukřižovaného

Praha, kolem 1170, opuka, zbytky původní polychromie,
ŘKF Žitenice, Galerie a muzeum litoměřické diecéze

Dvojice monumentálních postav andělů byla po stranách hlavního oltáře farního kostela v Úštěku
umístěna pravděpodobně druhotně. Původní provenience dřevořezeb je hypoteticky spojována
s vybavením jezuitského kostela sv. Klimenta v Praze, které náleží k vrcholným realizacím Braunova sochařského ateliéru. Braunovým dílem byla původně také sochařská výzdoba hlavního oltáře,

Hlava mladíka, nalezená roku 1989 v zazdívce

z Kadaně, jeho veristické expresivní sochařské
zpracování a zapojení imitace pravých vlasů

jižního bočního průčelí kostela sv. Petra a Pavla
v Žitenicích, představuje torzo monumentální
románské sochy, která díky svému spojení
s trojicí okřídlených postav téhož původu, byla

odstraněného v roce 1772, tedy v době kdy byl naopak kostel v Úštěku teprve vybavován. Zobrazení
andělů adorantů po stranách svatostánku poukazuje k jejich vazbě k eucharistii mj. zakotvené
v hymnu Ejhle chléb andělský, zpívaném o svátku Kristova těla. Již středověká výtvarná tradice pojímala anděly také jako ministranty při nebeském oltáři. Jejich přítomnost při pozemské liturgii byla
proto znamením propojení nebeské a pozemské sféry.

jako paruk s trnovou korunou z přírodního
materiálu (oboje nedochováno) – je dokladem
specifické devoční funkce sochy, ovlivněné spirituálními zážitky Jana Hasištejnského během
poutě do Svaté země, kterou zaznamenal

určena jako evangelista Jan. Postavy čtyř evangelistů byly původně součástí výzdoby architektury – portálu, empory, lektoria či kazatelny.
Předpokládá se, že vznikly ve stejné dílně jako

ve svém slavném cestopisu z roku 1515.

slavný reliéf z pražského Juditina mostu a dokládají tak existenci na našem území vůbec nejstar-

LUCAS CRANACH starší – následovník; Sasko, konec
16. století | Obraz získán z Míšně nejpozději roku 1664 pro
kapli zámku letní rezidence ve Stvolínkách | Biskupství
litoměřické, Galerie a muzeum litoměřické diecéze

ším námětům od druhého desetiletí 16. století.
Panna Maria je oděna do šatů a modrého
pláště bohatě posetého květy, které zřejmě

Svatý Matouš s andělem
KAREL ŠKRÉTA, Praha, 1666 –1671, Křešice,
kostel sv. Matouše, ŘKF Křešice, Galerie a muzeum
litoměřické diecéze

odkazují k biblické Písni písní. Maria je prostovlasá, s čelenkou symbolizující panenství

Vznik obrazu je tradičně dáván do souvislosti s křešickým kostelem, za jehož obnovou

a neposkvrněnost hříchem. Raritním prvkem
je zlatý náhrdelník posázený drahými kameny
a perlami. Ty mohou poukazovat k Nebeské-

po požáru stál první litoměřický biskup Maxmilián Rudolf, svobodný pán ze Schleinitz,
který u Karla Škréty v téže době objednal také

mu Jeruzalému, jehož základy a brány jsou

oltářní plátna pro nově vybudovanou katedrálu
sv. Štěpána v Litoměřicích. Obraz představuje
světce, jehož ruku vede při psaní evangelia

dle Písma samý drahokam. Nahota a červený
korál kolem krku malého Ježíše upomínají
na Spasitelovu lidskou podstatu, stejně jako
na budoucí vykupitelskou smrt.

Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
28. 5. – 18. 10. 2020

GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

Kompozicí i celkovým způsobem malby
vychází deska z díla Lucase Cranacha staršího, jehož madony patřily k nejvyhledávaněj-

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

ší specializované sochařské dílny, jejíž sochaři
získali školení v jižní Francii či severní Itálii.

Madona s náhrdelníkem

MISTR KADAŇSKÝCH UKŘIŽOVANÝCH, Kadaň, špitální
kostel sv. Anny, kolem roku 1516, Římskokatolická farnost
(ŘKF) – děkanství Kadaň, Galerie a muzeum litoměřické
diecéze

Ukřižovaný Kristus vznikl v řezbářské dílně
v Kadani, kde jsou dokumentováni sochaři

Hlava evangelisty – sv. Jana (?)
ze Žitenic

Andělé z Úštěka

Ukřižovaný z kostela sv. Anny
v Kadani

anděl. Námět však lze vnímat současně jako
metaforu světa učícího se křesťanskému slovu.

Diecézní muzeum v Litoměřicích jako předchůdce
Galerie a muzea litoměřické diecéze náleží svým
založením v roce 1885 mezi nejstarší instituce
svého druhu v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Za jeho zřízením stál profesor církevních
dějin a církevního práva na místním kněžském
učilišti, pozdější diecézní i okresní konzervátor,
katolický duchovní Vinzenz Luksch. Jeho cílem
přitom nebyla primárně prezentace, ale vytvoření
důstojného prostoru pro uchování uměleckých
předmětů, které už v kostelích neplnily svou
funkci a jimž hrozila zkáza. V duchu tehdejšího
pojetí ovšem muzeum sloužilo také ke vzdělávání,
podílelo se na celostátních výstavách a působilo
osvětově i na poli ochrany památek.

Osud instituce zpečetila druhá světová válka,
kdy sbírky převzala německá správa města. Činnost
diecézního muzea však nebyla pochopitelně obnovena ani po válce; sbírky zůstaly částečně v depozitářích Oblastního muzea v Litoměřicích a částečně
byly zapůjčeny do Krajské, nyní Severočeské galerie
výtvarného umění v Litoměřicích. Teprve po listopadu
1989 mohlo dojít k navázání na myšlenku někdejšího
diecézního muzea. Roku 1995 byla v nově zrekonstruovaném pozdně gotickém domě č. p. 24 na litoměřickém náměstí slavnostně otevřena první stálá
expozice nově zřízené Galerie a muzea litoměřické
diecéze. Dnes rozvíjí svou činnost v úzké spolupráci
s Biskupstvím litoměřickým pod správou Severočeské
galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Stálá expozice představuje výběr těch nejcennějších děl malířství, sochařství a uměleckých řemesel
ze sbírek litoměřických biskupů a proboštů kapituly
společně s vybranými díly z majetku jednotlivých
farností diecéze. Tato umělecká díla jsou zde uchovávána jako jedinečné svědectví duchovní paměti
severočeského regionu, neboť chrámy, pro které
byla vytvořena, buď zanikly v souvislosti s důlní
těžbou, nebo byly po roce 1989 těžce postiženy
trestnou činností. Přes tento tragický příběh dokládají obrovské umělecké a duchovní bohatství tohoto regionu. Ten již od vrcholného středověku patřil
mezi klíčové oblasti Království českého, kde působily významné církevní instituce v čele s kapitulou
sv. Štěpána a pozdějším Biskupstvím litoměřickým.

JAKO HOST
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Výběr našich předmětů
pro Olomouc je opravdu luxusní,
zdůrazňuje Jan Štíbr
Společný projekt obou klíčových čes
kých muzeí spravujících církevní sbír
ky uvítal ředitel Severočeské galerie
výtvarného umění v Litoměřicích Jan
Štíbr. Podle něj se návštěvníci obou
částí výstavy mohou těšit na velkou
vizuální podívanou a setkání se špič
kovými díly.
„Ale nejen to, kromě reprezentativní pře
hlídky uměleckých děl z 12. až 19. století,
nabídnou obě muzea setkání s uměleckou
a historickou pamětí dvou specifických
regionů, litoměřické diecéze a olomoucké
arcidiecéze. Navíc na ně čeká setkání s jedi
nečnými sběrateli, osobnostmi z řad nejvyš
šího kléru a objednavateli uměleckých děl,“
připomíná Jan Štíbr.

Jak se tento projekt zrodil?
Pokud vím, myšlenka se zrodila komunikací
mezi dvěma dámami – Helenou Zápalkovou
z Muzea umění a Michaelou Ottovou z naše
ho muzea, které poutá dlouholeté přátelství
z dob studií a též osvědčená, taktéž dlouho
letá, kurátorská spolupráce. Obě pak nadchly
pro projekt nejen nás ředitele, ale i Otce
biskupa litoměřického a Otce arcibiskupa
olomouckého. Jsou to výstavy, které nás vzá
jemně propojují, a to je velmi cenné, zejména
v dnešní rozdělené době.

Jaká je spolupráce mezi oběma muzei
zaměřenými na církevní sbírky?
Jak jsem uvedl, mezi našimi institucemi exis
tuje dlouhodobá odborná spolupráce, a to jak
při zpracovávání a výstavní prezentaci staré
ho umění, tak například ve společném zamě
ření na tzv. naivní umění a art brut. Naši
kurátoři jsou v kontaktu i při četných zápůjč
kách. Samozřejmě spolupracujeme i na úrov
ni ředitelů, zejména v Radě galerií.

Liší se nějak péče o církevní sbírky od těch
krajských či státních?
Péče o církevní sbírky má svá specifika,
zejména co se týká evidence. Jsou to samo
zřejmě dlouhodobé zápůjčky většinou movi
tých kulturních památek a s tím se pojí
i problematika konzervátorských či restau
rátorských zásahů. Jinak ale péče je a samo
zřejmě musí být analogická jako u ostatních
předmětů kulturního dědictví, tedy ve stan
dardech a doporučeních Mezinárodní rady
muzeí (ICOM).

Jak funguje vaše partnerství s Biskupstvím
litoměřickým?
Litoměřická galerie si vždy zakládala
na vynikající oboustranné spolupráci s Bis
kupstvím litoměřickým, a to jak v době zno
vuobnovení diecézní galerie v devadesátých
letech 20. století, tak v současné době, kdy se
naše spolupráce stává velmi vzácným kole
giálním partnerstvím. A toho si opravdu
moc vážíme.

Co zajímavého půjčujete do Olomouce? Co
by určitě neměli naši návštěvníci minout?
Výběr je opravdu luxusní. Mezi vystave
nými předměty je i chlouba diecézní gale
rie – a nebojím se říci i světová – plastika ze
souboru okřídlených evangelistů ze Žitenic
z doby kolem roku 1170. Analogii v Čechách,
možná ani na Moravě, nemají desky oltář
ního retablu se sv. Olafem a sv. Rheinhol
dem od kolínského malíře Bartholomea
Brüna (kolem 1510–20). V souboru exponá
tů je i kanonické dílo sv. Matouše s andě
lem od Karla Škréty nebo překrásné plátno

Petra Brandla se sv. Augustinem, které vznik
lo pro litoměřické dominikány roku 1704. A to
nemluvím o celé řadě středověkých soch,
včetně vynikajícího Ukřižovaného, dříve
připisovaného kameníku Ulrichu Creutzo
vi. Z barokního sochařství uvidí diváci v Olo
mouci překrásné dvě sochy od Matyáše
Bernarda Brauna z Úštěka či Jäckelovy sochy
andělů z Liběšic.

Jak jste díla vybírali?
To mělo několik fází. Nejprve jsme z mno
ha děl připravili předvýběr u nás v gale
rii, ten jsme pak doplňovali a konzultoval
s diecézní konzervátorkou a také samozřej
mě s restaurátorkou, která zvažovala rizi
ka transportu a změn klimatu. Do vhodnosti
výběru samozřejmě zasahovali i odborní pra
covníci Muzea umění Olomouc. Myslím, že
výběr dopadl skvěle, vyváženě a je důstojně
reprezentativní.

Co byste rád viděl ve vaší galerii
z olomouckých sbírek?
Sbírky Arcidiecézního muzea Olomouc jsou
velmi rozsáhlé a samozřejmě bohaté. Neznám
ještě přesný seznam exponátů vybraných
pro Olomouc, ale doufám, že naši litoměřičtí
návštěvníci uvidí některé ze skvělých středo
věkých artefaktů, například Madonu z Hru
šek z okruhu Mistra Michelské madony či
některou ze soch období krásného slohu, kte
ré je v Olomouci opravdu skvěle zastoupeno.
To by byla pro Litoměřice opravdu výjimečná
událost. Těším se i na proslulé sbírky olomou
ckých biskupů a arcibiskupů doby novověku
či na díla z Prečanovy sbírky slonovin.

V čem se podle vás nejvíce liší sbírky
litoměřických biskupů a olomouckých
arcibiskupů?
Sbírky vznikaly v rozdílných společen
ských situacích a jejich podobu formova
ly konkrétní sběratelské osobnosti s jejich
individuálními uměleckými preference
mi. V Olomouci to byl zejména biskup Karel
II. Lichtensteinu-Castelcorna, naopak
v Litoměřicích Maxmilián Rudolf Schleini
tz a zejména Emmanuel Arnošt z Valdštej
na. V tom jsou sbírky rozdílně orientované,
a když připojíme i umělecká specifika obou
vzdálených regionů severních Čech a střed
ní Moravy, ten rozdíl musí být opravdu vel
ký a zajímavý. Detailněji to budeme moci
hodnotit až po skončení obou výstav.

ROZHOVOR
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Nejvíc se těším na velikány českého
baroka – Petra Brandla či Matyáše
Bernarda Brauna, říká Ondřej Zatloukal
Skvosty ze sbírek Galerie a muzea
litoměřické diecéze mohou od konce
května až do září obdivovat návštěv
níci Arcidiecézního muzea Olomouc.
Na projekt JAKO HOST se těší i ředitel
Muzea umění Ondřej Zatloukal, který
má ve sbírkách litoměřických bisku
pů vytipovaná díla, která musí urči
tě vidět. Zároveň se těší, až představí
olomoucké sbírky na severu Čech.
„Mně se myšlenka na tyto dvě výstavy velmi
líbí. Obě muzea mají mnoho společného: his
toricky, zaměřením sbírek a jejich prezenta
cí i samotným fungováním. Přesto dokáží
návštěvníkům ukázat rozdílné skvosty sta
rého duchovního umění. Nápad na ,hostová
ní‘ je na místě a je moc pěkný,“ chválí ředitel
Ondřej Zatloukal.

Co mají Galerie a muzeum litoměřické
diecéze a Arcidiecézní muzeum Olomouc
společného?
Už samotný vznik myšlenky na jejich vybu
dování. Zřízení diecézního muzea v Litomě
řicích spadá do roku 1885, je to tedy velmi
stará instituce. Myšlenka na zřízení obdob
ného muzea v olomoucké arcidiecézi pochá
zí od kardinála Bedřicha z Fürstenberka, což
je také poslední třetina 19. století. Bohužel
na Moravě tato idea nebyla ani přes něko
lik pokusů dotažena až ke vzniku muzea.
Nejdále postoupil Fürstenberkův nástupce,
arcibiskup Theodor Kohn, který pro zřízení
muzea rozhodl upravit rotundu v kroměříž
ské Květné zahradě, nicméně k tomu nikdy
nedošlo. Litoměřice v tomto mají opravdu
primát a je třeba to připomenout (úsměv).
Další historická spojnice vzkříšení myšlenek
na obnovu, respektive vybudování muzea
spadá opět do jednoho období. Diecézní
muzeum v Litoměřicích vzniká v roce 1995
a v Olomouci je konečně zřízeno Arcidiecéz
ní muzeum v roce 1998.

Jak moc jsou si obě muzea podobná
obsahově?
V Litoměřicích se podobně jako u nás věnu
jí kromě stálé expozice i krátkodobým výsta
vám na téma starého a duchovního umění,
což je opravdu výjimečné. Většina diecéz
ních muzeí v České republice má v podstatě
jen stálé expozice. Svým založením a pre
zentací sbírek jsou obě muzea – litoměřic
ké i olomoucké – podobná, takže myšlenka
na „hostování“ je určitě na místě.

Je to první vzájemná spolupráce?
Spolupracujeme spolu dlouhodobě, ale pře
devším na menších projektech, a to i v rámci
výpůjček. Pokud mě paměť neklame, je pro
jekt JAKO HOST naší první takto rozsáhlou
spoluprací.

V čem se nejvíce liší sbírky litoměřických
biskupů a olomouckých arcibiskupů?
Do jisté míry si jsou podobné. Také obdo
bí největšího rozkvětu a nákupů sbírek
jsou stejná – 2. polovina 17. století, 18. století
a samozřejmě 19. století. Podobné jsou i svým
charakterem zahrnujícím oblast malby, kres
by, numismatiky, knih či sochařství. V tom
už je ale první rozdíl – olomoucká sbírka
tolik sochařských děl neobsahuje. Litoměřice
mají velmi silně a velmi krásně zastoupený
středověk. Sbírka olomouckého arcibiskup
ství se zaměřuje především na období pozdní
renesance, baroka a částečně 19. století. Olo
moucká sbírka je také orientovaná více jako
sbírka evropského charakteru, což je dáno
tím, že v roce 1673 za biskupa Karla z Lichten
steinu-Castelcorna došlo k velkému nákupu

děl evropského formátu. Litoměřice mají
větší zaměření na české barokní umění. My
máme určitě primát v hudební a numismatic
ké sbírce, která je světového charakteru. Lze
to shrnout tak, že ve sbírkách jsou základní
podobnosti, ale když se na ně podíváme hlou
běji, zjistíme, že jsou odlišné.

Na co z litoměřických děl se vy osobně
nejvíc těšíte?
Velmi se těším na zmíněné středověké umě
ní a pak díla velikánů českého baroka Pet
ra Brandla, Matěje Václava Jäckela a Matyáše
Bernarda Brauna.

Co naopak poputuje na podzim z Olomouce
do Litoměřic?
Samozřejmě, že už máme povědomí o tom, co
nás bude v Litoměřicích reprezentovat, ale ješ
tě řešíme s kurátory výstavy konkrétnosti.
Budeme se snažit představit arcibiskupskou
sbírku, respektive Arcidiecézní muzeum v celé
jeho šíři. Část exponátů tedy půjde z Olomou
ce a část také z Kroměříže. Budeme chtít uká
zat pestrost našich sbírek od hudby přes
grafické listy a kresby až po knihy a obrazy.

Obě dvě muzea jsou unikátní úzkou spolu
prací s majiteli sbírek, tedy Arcibiskupstvím
olomouckým, respektive Biskupstvím lito
měřickým. Jak funguje vaše spolupráce?
Je to společný projekt Muzea umění a Arci
biskupství olomouckého. Toto partnerství
však zaštiťuje celá řada jednotlivých sub
jektů – budovy muzea vlastní Metropolitní
kapitula, majitelem uměleckých děl je nejen
arcibiskupství, ale také jednotlivé farnos
ti. Díky tomu je naše partnerství velmi širo
ké. Máme spolu uzavřen smluvní vztah, kde
je dán základní rámec arcidiecézních muzeí
v Olomouci a Kroměříži – tedy čemu se mají
věnovat a v jakém období. Jednotlivý výstav
ní program však řeší Muzeum umění samo.
Přicházíme s ním za arcibiskupem Janem
Graubnerem, představíme mu jej a diskutu
jeme o něm, až dojde ke shodě. To jsou věci
výstavní, ale potom tu jsou i věci jiného cha
rakteru – jednak stavební, rekonstrukce
objektů, zlepšování a rozšiřování návštěvnic
kého zázemí, také na tom velice úzce spolu
pracujeme. Spolupodílíme se na správě dvou
obrovských objektů kroměřížského zámku
a kapitulního děkanství a s tím se pojí mno
ho dalšího. Například máme společně vstu
py do těchto objektů. Vytváříme tak společně
poměrně složitou infrastrukturu a zatím se
nám spolupráce daří.

REKONSTRUKCE
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REKONSTRUKCE ZDÍKOVA PALÁCE POPRVÉ
ZPŘÍSTUPNÍ CELOU KŘÍŽOVOU CHODBU
Odhalit návštěvníkům Arcidiecézní
ho muzea Zdíkův palác v plné kráse,
a to včetně dosud nepřístupných
částí, vrátit přirozené světlo do kaple
sv. Anny či představit historii olo
mouckého Svatováclavského návrší
v nové stálé expozici – to vše je cílem
velké rekonstrukce Arcidiecézní
ho muzea Olomouc. Ta začne už letos
v červenci a potrvá do léta 2021.
„Rekonstrukce se bude týkat Zdíkova paláce
a podkroví kapitulního děkanství, tedy hlav
ních částí Arcidiecézního muzea. Projekt
realizuje vlastník objektu – tedy Metropo
litní kapitula u sv. Václava. Muzeum umění
zde vystupuje v roli partnera. Financování

stavby je zajištěno z prostředků ITI IROP
Olomoucká aglomerace. Na dofinancování
se však bude spolupodílet Kapitula. Celkově
půjde zhruba o padesát milionů korun,“ říká
ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.
Samotná příprava projektu trvala více
než dva roky a zahrnuje výměnu pochozích
lávek, zábradlí, oken i střechy Zdíkova palá
ce, ale také zpřístupnění celé křížové chodby.
„Rekonstruovat budeme také návštěvnickou
infrastrukturu. Ta současná, která pochá
zí z 80. let minulého století, bude kompletně
vyměněna za novou podle návrhu architekta
Jana Šépky,“ vysvětluje vedoucí odboru sta
rého umění Miroslav Kindl.
Ve Zdíkově paláci pracuje Jan Šép
ka obdobným způsobem jako v prosto
rech Arcidiecézního muzea, tedy používá

Vůbec poprvé budou také otevřena všech
na čtyři ramena nad křížovou chodbou.
„Dnes kryje střecha jen dvě ramena a my plá
nujeme otevřít i pochozí rošt. Návštěvník
tak bude moct obcházet celý prostor dokola
a bude se tak pohybovat i kolem stěn kated
rály sv. Václava,“ dodává vedoucí Arcidiecéz
ního muzea.
Práce se dotknou i prostoru o patro níže,
tedy křížové chodby, která je nyní přístup
ná jen ve dvou ramenech. Po rekonstrukci
bude přístupná celá. „Dvě doposud uzavře
ná ramena využívá katedrála pro svůj pro
voz a má zde uskladněné některé liturgické
předměty. To vyřešíme tak, že do některých
klenebních polí, kde nejsou nástěnné mal
by, vložíme velkokapacitní skříně, kde budou
tyto věci uloženy. Díky tomu se budou vůbec
poprvé moci návštěvníci podívat i na nástěn
né malby z této části nádherného gotického
prostoru,“ říká Ondřej Zatloukal.

European Heritage Label
je označení udělované
pamětihodnostem, které
oslavují a symbolizují
evropskou historii a ideály. Jde o prestižní ocenění
Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např.
Seznam světového dědictví nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy, a má
přispívat k upevnění pocitu
sounáležitosti evropských
občanů s EU na základě
společných hodnot, historie a kulturního dědictví.

Omezení pro návštěvníky
Rekonstrukce, na které se začne pracovat už
letos na jaře, se bohužel dotkne i návštěv
níků muzea. Palác biskupa Jindřicha Zdíka
bude od července uzavřen. „S největší prav
děpodobností by měl být znovu otevřen pro
sezonu 2021, tedy v dubnu příštího roku,“
prozrazuje Miroslav Kindl.

bc Současná podoba Zdíkova paláce a zamýšlená proměna po rekonstrukci.

Nákres nového zastřešení Zdíkova paláce

jen materiály, které buď v době vzniku této
památky neexistovaly, nebo se nepoužíva
ly dnešním způsobem. „Řeč je o betonu, oceli
a sklu. Návštěvník má výhodu, že na prv
ní pohled pozná, původní konstrukci a co
je naprostým novotvarem. Šépka tak bude
postupovat v celé řadě prvků opačně, než při
poslední rekonstrukci v 80. letech, která byla
více historizující a snažila se některé prvky
včlenit do staré architektury. Ty jsou dnes pro
návštěvníka hůře identifikovatelné. Toto vše
by mělo být odstraněno,“ zdůrazňuje Kindl.

Návrat světla do kaple sv. Anny
i zpřístupněná křížová chodba

Po rekonstrukci budou vůbec poprvé přístupna všechna čtyři ramena křížové chodby.
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Pro návštěvníky bude nejznatelnější změ
nou opačný sklon střech, které kryjí vzác
ná románská okna z doby biskupa Jindřicha
Zdíka. „Tato architektonická úprava je důle
žitá také pro kapli sv. Anny, která je tra
dičním místem inaugurace olomouckých
arcibiskupů. Sklon střechy totiž znovu
otevře okna na pravé straně přirozené
mu světlu. Takto osvětlený prostor uvidí
návštěvníci poprvé po dlouhých desetile
tích,“ prozrazuje ředitel Zatloukal.

Naproti tomu druhá část rekonstrukce
Arcidiecézního muzea – vybudování výstav
ních prostor v podkroví kapitulního děkan
ství – se návštěvníků nijak nedotkne. „Tam
už je připravený prostor pro novou expozici
z dob budování Arcidiecézního muzea. Teh
dy se to kvůli nedostatku peněz nepodařilo
dotáhnout do konce, ale nyní nám pomoh
ly zdroje z ITI,“ říká ředitel muzea Ondřej
Zatloukal.

Olomoucká historie
Architekt Šépka tak celý areál Arcidiecéz
ního muzea vizuálně sjednotí. „Připravit

expozici pro podkroví je ale složité, proto
že půda není až tak vysoká. Architekt do ní
musí vložit konstrukci, která bude mít kol
mé stěny, aby se tam daly zavěsit exponáty.
Jan Šépka se rozhodl s ohledem ke zbyt
ku budovy použít sklocementovou kapsu
s moderním galerijním osvětlením, horním
přirozeným světlem a prostorem pro audio
vizuální a nová média,“ líčí Kindl podobu
nového výstavního prostoru.
Vznikne zde nová stálá expozice zaměře
na na dějiny olomouckého Svatováclavského
návrší, které spoluvytvářelo Olomouc, pro
měňovalo se od pravěku až po současnost
napříč všemi nejdůležitějšími historickými
etapami. „Malá část exponátů bude pocházet
ze současné stálé expozice, například archi
tektonické fragmenty z katedrály sv. Václava.
Dále zde návštěvníci uvidí veduty Olomou
ce, zobrazení barokních a raně novověkých
přestaveb budov ze zdejšího návrší, ale také
stavební úpravy z 19. století, které jsou velmi
důležité už jen kvůli současné novogotické
podobě katedrály,“ shrnuje podobu nové stá
lé expozice Miroslav Kindl. „Katedrálu samot
nou budeme prezentovat pomocí modelů
a také plánů přestaveb a samozřejmě neopo
mineme ani proměny ve 20. a 21 století.“
Nová expozice umožní návštěvníkům
také cestovat časem. Díky 3D vizualizacím
uvidí na vlastní oči, jak se svatováclavské

návrší proměňovalo. „Samozřejmě, že podo
bu návrší z nejstarších dob spíše odhadujeme
a odvozujeme od nálezů jinde, ale k mladším
obdobím už máme dost podkladů,“ přiznává
autor expozice Miroslav Kindl.
„Spolupracujeme na tom s olomouc
kou Katedrou geoinformatiky. Už dokonce
jednáme o vizualizacích i modelech o veli
kosti 60 krát 60 cm,“ dodává.

European Heritage Label
Arcidiecézní muzeum Olomouc je také nosi
telem Označení evropské dědictví (European
Heritage Label), což se do nové stálé expozi
ce promítne.
„Obecně přiblížíme, co vůbec toto označe
ní znamená, jaké má ideje a proč Evropská
komise vybrala zrovna Arcidiecézní muze
um, respektive bývalý Přemyslovský palác.
Součástí expozice bude i prezentace dal
ších evropských míst se stejným označením.
Momentálně nás je osmačtyřicet, letos napří
klad přibyl zámek Kynžvart,“ říká Kindl.
Kromě stálé expozice vznikne v podkro
ví Arcidiecézního muzea ještě jeden prostor
pro experimentální využití. Kurátoři společ
ně s edukátory zde budou nabízet návštěv
níkům nejrůznější aplikace nových médií
v rámci muzejní činnosti. Do nové podkrovní
expozice by měli první návštěvníci vstoupit
ve druhé polovině roku 2021.

•

VIRTUÁLNÍ REALITA
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Zdíkův palác míří
do virtuální reality

a můžete tvořit. „Klíčem není koupit kameru,
ale vědět, jak s ní zacházet. Postavíme jí
do prostoru a řídíme speciálním ovladačem. Náš tým samozřejmě
nemůže být ve výsledném
videu vidět, na to musíme dávat velký pozor,“
říká Pavel Přecechtěl,
který natáčení řídil.
Jako jeden z mála
lidí na světě je
totiž držitelem
certifikace pro
tento způsob tvorby 3D virtuálního
prostředí.
„Důležité je kameru správně postavit,
od toho se odvíjí i postprodukce. Natáčíme dohromady šesti čočkami, takže člověk
musí dávat velký pozor, co se ve scéně
objevuje. Nesmí tam být nic navíc, pozor si
musím dát i na stíny, světla či pohyb. Všechny čočky musejí být správně nastavené, to
vše se podepisuje na věrohodnosti výsledku,
o kterou jde především,“ zdůrazňuje.
Náročná je i postprodukce videa, speciální
počítač totiž pracuje s obrovským množstvím dat, které je kamera schopna nasbírat.
„I ten máme sestrojený na míru, přesto je jeho
výkon pro naše účely na hraně,“ přiznává
Sanetrník.

Zážitek především
Plánovaná přestavba uzavře pro letoš
ní léto a podzim Zdíkův palác návštěv
níkům, to však neznamená, že o tento
skvost románské architektury přijdou.
Proč? Muzeum umění se totiž rozhod
lo pořídit jeho trojrozměrnou virtuální
prohlídku. Stačí si jen nasadit spe
ciální VR brýle a vychutnat si umění
starých stavitelů, malířů a kamení
ků do posledního detailu a přitom se
nepohnout z místa.
„V Muzeu umění často pracujeme s novými
technologiemi, příkladem je třeba aplikace
v tabletech s biskupem Karlem či náš audio
guide do chytrých telefonů. VR prohlídka
Zdíkova paláce je tak logicky dalším krokem,
kterým se chceme přiblížit mladé generaci,
ale zároveň díky ní můžeme oslovit i starší či
hendikepované návštěvníky, kteří si budou
moct prohlédnout románská okna bez zdolávání točitých schodů, které k nim vedou,“ říká
tiskový mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

„Napadlo nás vyzdvihnout nějakou olomouckou památku a zvolili jsme si dóm svatého
Václava. Natočili jsme ji naší technologií, ale
nechtěli jsme, aby šlo jen o nudnou prohlídku,
takže jsme přidali záběry z koncertu v katedrále i pohled z věže, což z prohlídky činí nezapomenutelný zážitek. Často se stává, že lidé
dostanou z výšky věže závrať, i když pevně
sedí ve svých křeslech. Věrohodnost videa
je opravdu velká,“ říká spolumajitel firmy VR
Motion Petr Sanetrník. „S tímto výsledným
videem jsme pak oslovili Muzeum umění, jestli
by nemělo zájem pořídit VR brýle a nabídnout

tuto prohlídku návštěvníkům Arcidiecézního
muzea. Tak se zrodila naše prvotní spolupráce.“
Vedení muzea VR prohlídka dómu natolik zaujala, že se s firmou dohodla na vytvoření obdobné prohlídky Zdíkova paláce – jednak s ohledem
na jeho rekonstrukci, jednak proto, že je tento
prostor vždy od října do března pro veřejnost
uzavřen. Natáčení začalo v polovině dubna.

Výsledek pak umožní návštěvníkovi Arcidiecézního muzea, který si půjčí speciální VR
brýle či někomu, kdo je má doma, přenést se
přímo doprostřed Zdíkova paláce či katedrály
sv. Václava a prohlížet si tento prostor jako
by v něm stál. Navíc jej doprovází i odborný
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komentář a na rozdíl od skutečné reality
mohou diváci spatřit některé detaily práce
středověkých řemeslníků opravdu detailně.
„Lidé uvidí, co by normálně spatřit
nemohli, dostanou se do míst,
kam by se s největší pravděpodobností nedostali.
To vše vyvolává emoce,
které podtrhuje možnost točit se kolem
sebe a mít pocit reálného prostoru, který
je obklopuje. Kde
jsou emoce, tam je
i zážitek,“ zdůrazňuje
Přecechtěl.
„Do Zdíkova paláce se
však bude moci podívatkdokoliv ze světa, například
z Japonska či USA. Stačí si jen
nasadit brýle a přes YouTube se přenesete do Olomouce,“ doplňuje Sanetrník.

A jak to bude s VR brýlemi?
Speciální brýle, které návštěvníka provedou virtuální realitou, budou k dispozici
přímo v Arcidiecézním muzeu. „Brýle si
budou moci vyzkoušet v prostoru u šatny,
kde je také stolek a křesla. Zájemci si je
nasadí na hlavu a několika jednoduchými
kliky v ovladači spustí video, respektive se
virtuálně přenesou do Zdíkova paláce,“ říká
Tomáš Kasal s tím, že o prohlídku nepřijdou
ani návštěvníci, kteří si VR brýle nenasadí.
„V období, kdy bude románský palác uzavřen, bychom chtěli instalovat obrazovku
do expozice v místě, kde se normálně
do Zdíkova paláce vchází. Lidé pak ve filmové smyčce uvidí křížovou chodbu, rajský
dvůr a další části středověké stavby, ale
samozřejmě jen ve dvojrozměrné verzi.“

Šest čoček, jedna kamera
a naprosté soustředění
Napohled vypadá všechno jednoduše: pořídíte si za zhruba 150 tisíc korun 360° kameru

Vzhůru na dómskou věž
Samotný nápad se ale zrodil kousek vedle –
v katedrále sv. Václava. Tu se totiž rozhodla
přemístit do virtuální reality olomoucká firma VR Motion, která vyvinula speciální technologii, pomocí níž je schopna generovat
obsah do virtuální reality díky speciálnímu
360° videu.

Pro VR prohlídku Zdíkova paláce bude v Arcidiecézním muzeu vyhrazeno místo u šatny, kde je pro návštěvníky připraven také stůl a křesla.

nahoře: Pavel Přecechtěl při práci se speciální 360° kamerou.
Kamera zaznamená celý prostor kolem sebe, díky tomu máte po nasazení VR brýlí pocit, že vše kolem vás je reálné.

•

ZDÍKŮV PALÁC
Olomoucký biskupský palác se řadí mezi nejvýznamnější vrcholně románské obytné stavby
v Evropě. Jeho vznik souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil
biskup Jindřich Zdík (asi 1083–1150). V sousedství kostela si nechal postavit reprezentační palác,
k němuž přiléhala menší křížová chodba obdélníkového půdorysu a kapitulní dům určený pro společný život kněží. V roce 1141 sem biskup natrvalo
přesídlil spolu s dvanácti kanovníky. Architektura rezidence neměla v českých zemích 12. století obdoby. Biskupův palác byla patrová stavba
obdélníkového půdorysu. Přízemí sloužilo jako
hospodářská budova.
Dokladem vyspělosti románského umění
a vytříbeného vkusu Jindřicha Zdíka jsou románská okna, která osvětlovala biskupovu rezidenci.
Jedná se o tzv. sdružená okna vytesaná z měkkého vápence – spongilitu, který umožnil vytvořit
bohatou ornamentální výzdobu. Styl této skvělé sochařské práce připomínající plastickou krajku (foto nahoře) nasvědčuje tomu, že na výzdobě
pracovali specializovaní kameníci z oblasti Porýní.
Okna se původně uzavírala okenicemi.
Jedinečný románský areál ani společný život
kanovníků se však po smrti biskupa Zdíka v roce
1150 dlouho neudržel. Po velkém požáru ve druhé
polovině 13. století již nebyl palác obnoven
a do přízemí byla vestavěna gotická křížová chodba, na jejíchž stěnách je nyní cyklus pozdně gotických nástěnných maleb (foto dole).

MICHAL SOUKUP
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ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
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Mlýnská brána,
pohled ze Sněmovního náměstí,
2. polovina 20. století (?)

Obnova Arcibiskupského
zámku a Podzámecké zahrady
v Kroměříži – Dědictví moci,
slávy a štědrosti
investor Arcibiskupství olomoucké
doba trvání projektu 3/2018 – 12/2022
operační program Integrovaný regionální
operační program
celkové výdaje projektu 246 339 819 Kč
dotace z IROP 226 028 538 Kč
vlastní zdroje 20 311 281 Kč

části projektu

Podzámecká zahrada – vodní systém a

SPRÁVY KROMĚŘÍŽSKÉHO ZÁMKU
SE PO 72 LETECH OPĚT UJALO
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ
bylo zřízeno jako součást Muzea umění
Olomouc roku 2006. Jeho úkolem je správa,
ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také
muzeum sídlí. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém
měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných 105 000
a také díky nim se kroměřížský zámek spolu
se zahradami stal památkou UNESCO.

Jan Willenberger, Veduta Kroměříže, dřevořez z knihy Bartoloměje
Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle, Zrcadlo Slawného
Margrabstvij Morawského, Olomouc 1593, AMK 1670

Unikátní spolupráce dvou státních institucí a Arcibiskupství olomouckého
na zámku v Kroměříži letos v únoru skončila. Dosud se o zámek i Podzámeckou
zahradu, které jsou společně s Květnou zahradou v seznamu světového dědictví
UNESCO, staral Národní památkový ústav a o vzácné umělecké sbírky Muzeum
umění Olomouc. Nicméně 25. února vypršela smlouva o služebnosti, a tak sprá
va celého areálu přešla na Arcibiskupství olomoucké, jemuž ho zabavili komunis
té v roce 1948 a navrácení se dočkalo v roce 2017. Národní památkový ústav tak ze
zámku odchází a nadále se bude starat „jen“ o státem vlastněnou Květnou zahra
du. Vzácné umělecké sbírky zůstanou nadále v péči odborníků z Muzea umění.
Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graub
nera tak církev navazuje na to, co je součás
tí jejího poslání už stovky let. „Velké kulturní
dědictví chceme zodpovědně spravovat, jak
nás k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla
z Lichtensteinu-Castelcorna i jeho následov
níků, kteří kroměřížský zámek i jeho sbírky
budovali. Chceme, aby zámek i zahrada pře
devším sloužily veřejnosti,“ říká arcibiskup
Graubner s tím, že správu zámku i zahra
dy bude nyní zajišťovat nezisková organiza
ce Správa Arcibiskupského zámku a zahrad
v Kroměříži.
Z pohledu návštěvníka nová sezóna nepři
nese žádná zásadní omezení, naopak se zjed
noduší systém slev a zlevní například vstup
na zámeckou věž. „Novinkou je celozámecká
vstupenka, se kterou bude možné navštívit

Libreto expozice arcibiskupské gardy v Mlýnské bráně v Kroměříži
autor: Akad. arch. Vanda Štěpánová | Atelier Štěpán s.r.o. | spolupráce: Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Hana Arletová,
Ing. arch. Alžběta Chytková, Ing. arch. Miroslava Staneková, Ing. arch. Radovan Přikryl

Olomouc prostřednictvím svého pracoviště –
Arcidiecézního muzea Kroměříž.
„Náročná rehabilitace vybraných částí
zámku výrazným způsobem zatraktivní a roz
šíří jednotlivé prohlídkové trasy a celkově
pozvedne péči o svěřené movité a nemovité
části památky UNESCO,“ uvedl ředitel muzea
Ondřej Zatloukal.
Už od loňského podzimu pracují dělníci
na rybnících a vodních cestách v Podzámec
ké zahradě. „Obnovu vodního systému jsme
zahájili v listopadu, celkové náklady činí 32,5
milionu korun,“ shrnuje aktuální dění projek
tový manažer olomouckého arcibiskupství
Štěpán Sittek. „V samotném interiéru zámku
bude během turistické sezony probíhat jen
minimum prací, aby co nejméně omezovaly
návštěvnický provoz.“

V rámci projektu „Dědictví moci, slávy
a štědrosti“, který byl zahájen v březnu roku
2018, má vedle stavební a restaurátorské
obnovy vybraných částí Arcibiskupského
zámku, přilehlé Mlýnské brány a také Pod
zámecké zahrady dojít i k dovybavení depo
zitářů, vytvoření nové expozice zámecké
pokladnice, rekonstrukci dlažeb, částečné
rekonstrukci elektroinstalace nebo instalaci
kvalitnějších zabezpečovacích systémů.
Novinky projekt přinese také návštěvní
kům: počítá se totiž s celkovou reorganizací
prohlídkových tras, mimo jiné vznikne samo
statný okruh ve druhém patře s prezentací
unikátních sbírek a také nový okruh v Mlýn
ské bráně s představením zajímavé historie
arcibiskupské gardy.
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všechny přístupné expozice,“ říká Mar
tin Krčma, výkonný ředitel Správy Arcibis
kupského zámku a zahrad. „Připravovaný
výstavní program se neomezí pouze na pro
story galerie, ale prolne se všemi patry a his
torickými sály.“

Podzámecká zahrada – obnova Pompejské
kolonády a odstranění statických poruch,

restaurování omítek a ozdobných prvků, doplnění chybějících prvků, restaurování kašny
včetně obnovy vodního systému, obnova
výsadby v okolí

Zámek – krov a střecha a částečná výměna
krytiny, celková oprava krovu

Zámek – galerie a depozitáře ve 2. patře a

zateplení stropů nad výstavními prostorami,
nová dlažba, restaurování a zdvojení oken
a dveří, výměna osvětlení galerie, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny,
vytvoření jednotného prohlídkového okruhu,
vybudování depozitáře mincí

Zámek – sály v 1. patře a restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku, obnova
koupelen, oken a dveří Letního i Zimního bytu,
restaurování mobiliáře pro Letní byt, nové
uspořádání prohlídkových okruhů
Zámek – přízemí a rozšíření konzervátorské
dílny, vybudování transportního depozitáře,
rekonstrukce a vybavení zázemí pro personál,
rekonstrukce a vybavení místnosti pro zázemí
kulturních akcí, obnova dlažeb v nádvoří

Opravy v zámku
i Podzámecké zahradě
Zájem církve na udržení i rozvoji celého are
álu dosvědčují investiční projekty. Ten aktu
ální za téměř čtvrt miliardy korun zahrnuje
například opravu zámecké střechy, obno
vu vodního systému v Podzámecké zahra
dě nebo zpřístupnění Mlýnské brány. Začne
také dlouho očekávaná obnova Pompejské
kolonády. Stavební úpravy zámku se týkají
také prostor, které využívá Muzeum umění

odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků
a vodotečí, oprava regulačních prvků vodního
systému, doplnění nových prvků (mola apod.),
obnova zařízení pro chov vodního ptactva

Věž a rozšíření a zatraktivnění prohlídkového
okruhu věže, vybudování expozice Klenotnice
pozdního středověku v místnosti s gotickou
klenbou, vybudování expozice Královská
návštěva v Kroměříži v horních patrech věže

Vizualizace expozice Zámecká klenotnice v interiéru gotické
věže zámku. TRANSAT architekti

Vizualizace nového vstupu do Zámecké obrazárny.
Ivan Theimer / TRANSAT architekti

Mlýnská brána a odstranění nepůvodních
konstrukcí, sanace vlhkosti, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního
mezipatra, restaurování štukové výzdoby,
zřízení muzea arcibiskupské gardy.

VÝSTAVA
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Výstava

zapomenutých příběhů. Výstava spolu s kata
logem tak přináší daleko pestřejší pohled
na celou, dosud trochu opomíjenou sbírku.“
říká Helena Zápalková z Muzea umění, která
na přípravě výstavy spolupracovala.
S olomouckou katedrálou bylo bezpeč
ně ztotožněno např. nejstarší roucho z konce
15. století, identifikována byla také paramen
ta z doby věhlasných biskupů Marka Kue
na (†1565) nebo Stanislava Pavlovského
(†1599). Četné tkaniny i výšivky ze 17. stole
tí zase nezapřou orientální inspiraci, ovliv
něnou tehdejším tureckým nebezpečím.
„Sbírka obsahuje také roucho, které bylo nej
spíš přešito z ukořistěné čabraky (či podob
né textilie) tureckého generála. V německých,
rakouských i italských sbírkách se podaři
lo nalézt dokonce dalších sedm identických
kusů. U části z nich je také možné pokusit se
na základě připojených erbů odhalit peripetie
lokálních dějin po skončení třicetileté války,“
říká Martinek.

Ornamenta episcopi

ukáže liturgická roucha
olomoucké katedrály
Jejich umělecké zpracování, bohatá výzdoba a množství vzácných materiálů
si nezadá s obrazy či sochami, přesto jim v minulosti nebyla věnována
systematičtější badatelská ani výstavní pozornost. Řeč je o paramentech, tedy
zvláštních obřadních textiliích, které byly používány ke zvýšení slavnostního
rázu bohoslužeb. Tyto „skryté poklady“ chrámových inventářů jsou uchovávány
dodnes také v olomoucké katedrále sv. Václava. Výběr těch nejcennějších a také
nejzajímavějších představí připravovaná výstava Ornamenta episcopi.
„Mešní roucha byla vždy tak trochu ve stínu
mnohem nápadnějších děl, ať již sochařských
či malířských, protože je bylo obvykle možno
zhlédnout jen při vlastních obřadech. Limi
tující byl i sám materiál, tedy křehký textil,
který je nutno chránit před vlhkem, prachem
i světlem a mnoha dalšími ohrožujícími fak
tory. A někdy také před člověkem, protože
ten jim byl většinou ochoten přiznat hod
notu praktickou a materiálovou, ale ne vždy
historickou a uměleckou,“ říká autor výstavy
Radek Martinek.

Ornát z korunovace
Marie Terezie
Obřadní roucha byla součástí života kated
rály sv. Václava už od jejího počátku. Muselo
jich být velké množství, aby pokryly potře
by slavení „všednodenní“ liturgie, ale i vel
kých slavností s řadou asistujících kleriků.

O těch středověkých se dnes dovídáme jen
z inventářů. Stovky textilií z cenných ital
ských i orientálních látek zdobily zlaté i hed
vábné výšivky, perly a drahokamy. Část
z nich zanikla přirozeným opotřebováním,
většina však byla zničena při opakovaných
požárech v 15. a 16. století. Jádrem současné
sbírky jsou proto především textilie z doby
17. až 20. století. Přestože i v jejich případě
jde o fragment někdejší, daleko obsáhlejší
kolekce, obsahuje řadu pozoruhodných prací.
Jako celek nebyla katedrální roucha nikdy
odborně zpracována a jen u několika z nich
byla tušená jejich výjimečnost.
Mezi nejznámější patřil od konce 19. století
bohatě vyšívaný soubor (tzv. ornát) biskupa
Jakuba Arnošta z Lichtensteinu-Castelcor
na (†1745), v roce 1743 použitý při pražské
korunovaci habsburské panovnice Marie
Terezie českou královnou. Další liturgická

Roucha srovnatelná
s papežovými

Kasule z instalačního
paramentu biskupa Jakuba Arnošta Lichtensteina,
Morava (Olomouc), 1725–1730, Olomouc, katedrála sv. Václava

Kasule s aliančním znakem Edmunda de Tallyerand-Périgord
a Dorothey von Biron, Francie (Paříž), kolem 1810 –1820,
Olomouc, katedrála sv. Václava

Kasule kanovníka Mayerswalda s květy
vytkávanými žinylkou, Francie (Lyon), 1730 –1735,
Olomouc, katedrála sv. Václava

roucha se dostávala do povědomí odborné
i laické veřejnosti spíše nahodile. „Koneckon
ců až koncem šedesátých let minulého stole
tí proběhla památková inventarizace alespoň
části souboru. Většina parament se ale tehdy
ještě běžně používala při bohoslužbách. Sou
pis tak z pochopitelných důvodů nebyl úplný
jak z hlediska počtu inventovaných parament,
tak zejména jejich identifikace a interpretace.“
dodává Jitka Jonová z Cyrilometodějské teolo
gické fakulty Univerzity Palackého v Olomou
ci, spoluautorka výstavy a katalogu.

Nový pohled
na vzácnou kolekci
Výstavu doprovodí stejnojmenný, boha
tě ilustrovaný katalog, na kterém se podí
lel kolektiv autorů vedený Jitkou Jonovou.
Autorem hlavních statí a výběru kolekce his
toricky cenných parament je Radek Marti
nek. „Především díky jeho systematickému
badatelskému zájmu a také praktické zna
lecké zkušenosti se podařilo jednotlivá
roucha v řadě případů nejen nově interpre
tovat a zhodnotit, ale také poodhalit několik

Je známo, že olomoučtí biskupové pěstova
li intenzivní vztahy s Itálií a hlavně s Římem.
„Nakupovali zde i cenné textilie, takže
u některých jsou jejími nejbližšími analogi
emi pouze ty uložené třeba v Sixtinské kap
li a zhotovené přímo pro papeže a další zase
pro nejvýše postavené kardinály. Díky těmto
paramentům se tak na řadu biskupů, arcibis
kupů, kanovníků, prelátů, ale i různých šlech
ticů můžeme podívat úplně novýma očima,“
zdůrazňuje Martinek.
Mezi rouchy je např. početná kolekce
barokních tkanin s tzv. naturalistickými vzo
ry z doby kolem roku 1740, kdy se tkalcovství
dařilo konkurovat zobrazenými květy a kra
jinami soudobému malířství. Za jejich poříze
ním stál nejvýznamnější barokní příznivec
katedrály, kanovník Jiří Jindřich z Mayer
swaldu (†1747). Zajímavé jsou třeba roucha
kanovníka Roberta Lichnowského (†1879),
k nimž patří i kasule (kněžské roucho) z šatů
Dorothey, vévodkyně Zaháňské, o níž se
někdy spekuluje jako o matce Boženy Němco
vé. Liturgické textilie je dnes tak možné obdi
vovat nejen pro jejich estetickou hodnotu,
umělecké ztvárnění nebo řemeslné zpraco
vání. Řada z nich připomíná mj. i osudy jejich
nositelů, objednavatelů či donátorů.
Některé ornáty přecházely v minulos
ti v užívání biskupů mezi katedrálou a kap
lí arcibiskupského paláce a naopak. Jiné
soupravy byly druhotně rozděleny a tepr
ve na základě archivního zkoumání zpět
ně spojeny. V relativně nedávné minulosti
byly ke katedrální kolekci připojeny i zají
mavé soubory z inventářů tehdy ohrože
ných památek, například z kostela sv. Anny
ve Staré Vodě v bývalém vojenském prostoru
Libavá atd. Mezi nejmladší skvosty pak nále
ží bohatě vyšívaný soubor navržený slav
ným architektem a dekoratérem Josefem
Fantou původně pro poutní kostel na Sva
tém Hostýně z roku 1925.

Mitra z instalačního paramentu biskupa Jakuba Arnošta
Lichtensteina, Morava (Olomouc), 1725–1730,
Olomouc, katedrála sv. Václava.

Jedna výstava, tři místa
Výstava bude k vidění od června do září
hned na třech místech v Olomouci. Její hlav
ní část bude instalována v kryptě olomoucké
katedrály sv. Václava, dva menší soubory pak
návštěvníci mohou zhlédnout ve stálé expo
zici Arcidiecézního muzea a v prostorách
Arcibiskupského paláce. V průběhu výsta
vy bude mít veřejnost možnost zúčastnit se
komentované prohlídky s autory. Doprovod
ný program a otevírací doba jednotlivých
míst bude upřesněna na webových strán
kách jednotlivých pořádajících institucí.

•

Výstava a katalog Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály je součástí projektu Historické liturgické textilie
v českých zemích: metodologie, inventarizace,
péče a prezentace (DG18P02OVV035) jehož
nositelem je Univerzita Palackého v Olomouci
(Cyrilometodějská teologická fakulta) a spoluřešitelem Národní památkový ústav. Na realizaci výstavy se podílela Cyrilometodějská
teologická fakulta UP, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupství olomoucké a Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci.
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ŠERO I JAS / STVOŘENÁ PŘÍRODA
Muzeum moderního umění – Galerie
28. 5. – 13. 9. 2020
Hlavním tématem výstavy Šero i jas je příroda
stvořená a zrozená imaginací umělců v časovém období 18. až 21. století. Návštěvníkům
představuje vybraná díla ze sbírek Muzea
umění, tentokrát zaměřená především na divákovu citlivost a představivost. Kromě prací již
zmíněného Jana Nowaka zde návštěvníci uvidí
grafické listy Arnošta Hrabala, Josefa Váchala,
Stanisława Jakubowského či Marie Blabolilové,
malby Antonína Slavíčka, Georga Geyera, Lili
Gödlové-Brandhuberové, Janiny Kraupe-Świderské, Josefa Šímy, Stanislava Podhrázského,
Oldřicha Šembery, světelné objekty Terry
Haass a Františka Skály a sochařské práce
Ladislava Zívra a Josefa Klimeše. Autorky
výstavy Šárka Belšíková a Anežka Šimková
zde ruší hranice časové i materiálové a naopak
propojují a mísí díla z různých dob a odlišných
technik. S tímto přístupem také souvisí zařazení děl neškolených autorů, samouků, jejichž
tvorbou se Muzeum umění Olomouc zabývá

Jan Nowak, Svět Pána Boha II, 2012, linoryt, papír

ve své sbírkotvorné činnosti dlouhodobě
a uplatňuje je na svých výstavách nejen samostatně, ale často i v souvislosti s profesionál-

r Jan Nowak, Ráj, 1976, linoryt, papír

ním uměním.

ART BRUT FILM OLOMOUC 2020

JAN NOWAK
Hledání ráje

Dílo polského samouka Jana Nowaka,
řazeného do skupiny art brut, je zcela
výjimečným zjevem. Sedmi jeho díly
se může od loňského roku pyšnit také
sbírka grafiky Muzea umění a návštěv
níci se s nimi právě nyní mohou setkat
na výstavě Šero i jas / Stvořená příroda, zaměřené na téma přírody a vzta
hu člověka k ní.
Jan Nowak žije v polských Katovicích už
od svého narození v roce 1939. S tímto slez
ským hornickým městem spojil celý svůj
život pracovní i umělecký. Proto se také
naše setkání, při němž jsme na podzim 2019
převzali autorem připravený soubor gra
fik, uskutečnilo právě zde. Přesněji řeče
no – odehrálo se v pracovně vedoucí odboru
neprofesionálního umění Slezského muzea
Sonii Wilk, která se zasloužila o rozvoj toho
to odborného zaměření v Polsku, stejně jako
o místní stálou expozici slezské neprofesi
onální tvorby. Zasadila se také o uskuteč
nění řady výstav na toto téma v moderním

Devátý ročník přehlídky filmů o spontánní tvorbě Art brut film Olomouc je zaměřen především
na tvorbu a výrazné osobnosti českého art brut
či marginální tvorby. Pozornost, kterou filmaři
zaměřují na české tvůrce z periferie výtvarného
umění je bohužel sporadická. Přesto během
posledních patnácti let vzniklo několik vskutku
objevných a kvalitních snímků dotýkajících se
života, myšlení i kreativity těchto autorů, kteří
jsou svým originálním a jedinečným osobitým

Jan Nowak

projevem spojováni se syrovým uměním. Sním-

katovickém muzeu, vestavěném do podze
mí bývalého uhelného dolu.
Jan Nowak působí dojmem zamyšlené
ho, ale také plachého muže, který o světě
ví své. Jeho grafiky to dosvědčují. Vytvořil
a vytváří v nich nevšední obraz odrážející
jeho vnímání světa, v němž soužití s příro
dou a touha po svobodě byla a zůstává vždy
nejsilnější konstantou.

ky divákům představí sochaře a kreslíře Jana
Křížka, řezbáře Jana Šimka, malíře a hlavně
kreslíře Jindřicha Vika a opomenuta nebude ani
legenda českého art brut Anna Zemánková.
Jan Nowak, Les, 1997, suchá jehla, papír

Vztah k přírodě
Vyprávěl nám o své nenaplněné chlapecké
touze stát se lesníkem a myslivcem, inspi
rované prázdninovými pobyty v Sieniaw
ce v Dolním Slezsku, kde získal díky svému
strýci, milovníku lesa a lovectví, vřelý vztah
k přírodě a myslivosti. Vzpomínal na dlouhé
procházky, hovory o dění v přírodě, pobyty
v lese, vnímání ticha i tajuplných dějů pří
rody, života její vegetace a zvířat. Jeho sen
o povolání lesníka vzal za své, když se musel
jako mladík rozhodnout, zda odejít na vojen
skou službu, nebo se stát horníkem. Roku
1958 se rozhodl pro druhou variantu a jeho
pracovištěm se stal důl Katovice.

9. ročník přehlídky filmů (o) art brut
čt | 27. 8. 2020 | 20.00 – 23.00 | Terasa
Muzea moderního umění

„Lidé přemýšlejí nad tím, kde je Ráj a kde ho
najít. A já když chodím po lese, když pohlížím
na místa, na která lidé zapomněli, myslím si,
že ráj je tady, na Zemi, jen je ho třeba nalézt...
Vidím to zvláště jasně, když jsem v lese a stávám se jeho nedílnou součástí, a pak zvláště
v horách, kdy jejich drsná krása a majestátnost
ukazuje zároveň na křehkost a prchavost lidské existence. Právě proto se to vnitřní i vnější
propojení pokouším zachytit. To je můj otisk.“

Jan Nowak, Poznání I, 1973, linoryt, papír

Ve městě existovalo středisko pro zájmo
vou uměleckou činnost mládeže v rámci
vzdělávání pracujících, kde se tehdy zapsal
do kurzu grafiky vedeného Stefanem Suber
lakem, který byl i školitelem dalšího výraz
ného katovického amatérského grafika
Mariana Jędrzejewského. Po základním ško
lení především v technice linorytu si Nowak
brzy našel vlastní styl, uvolněný do osobité
ho a nezaměnitelného projevu.
V 60. letech začínal sérií portrétů. Jeho
Mužský portrét z roku 1968 se v rámci ama
térské umělecké činnosti v Polsku ocitl
na obálce katalogu výstavy. Jan Nowak se
stal objevem, začalo se o něm psát, jeho práce
se vystavovaly doma i v zahraničí, dostáva
ly se do soukromých i veřejných sbírek, autor

pronikl do povědomí polské kultury. V roce
2004 na sebe například významně upo
zornil na bratislavském Trienále naivního
umění INSITA 2004, v roce 2007 byla jeho díla
na jubilejní výstavě v sídle Polské národní
banky v Katovicích, v roce 2011 bylo úspěchem
vystavení jeho dvou prací na Letní výstavě
v Královské akademii v Londýně a o rok poz
ději se konala samostatná výstava jeho prací
pod názvem V touze po svobodě v detašova
ném pracovišti Slovenské národní galerie –
v Galerii inzitného umenia v Pezinku.

Nowakův svět fantazie
Technika linorytu a suché jehly je v oblas
ti umění „na okraji“ velmi vzácná, zvláš
tě je-li spojena s tvorbou člověka s nevšední

citlivostí. Grafiky Jana Nowaka jsou svým
formálním i obsahovým výrazem silné, mají
nezaměnitelnou a nevtíravou symboliku, jsou
bohaté svými příběhy a představivostí, vyu
žívající často i drobnopisu úkazů přírodního
dění. Vtahují diváka do autorova světa fanta
zie, v němž vládne svoboda i étos. Z jeho cyklů
Ráj, Poznání a Svět Pána Boha jsme pro sbírku
také získali ukázky jeho nejvýraznějších gra
fik, které jsou svým způsobem i kontemplací
nad smyslem života.

•

Anežka Šimková a Šárka Belšíková
kurátorky výstavy Šero i jas

Šero i jas / Stvořená příroda

Pohledy do sbírek Muza umění Olomouc
Muzeum moderního umění | Galerie
28. 5. – 13. 9. 2020
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SBÍRKY
VÝROČÍ

Muzejní sbírky obohatila
díla polských malířů
Janikowského a Pamuły

CEAD ukazuje propojení středoevropských umělců
Obsah Středoevropské databáze umění (CEAD), kterou zpracovávají odborníci Muzea umění Olomouc, tvoří výběr
umělců, děl, institucí, výstav a aktuálních informací o umění v regionu. Výběr autorů představuje osu celé databáze,
zároveň formuluje směr, kterým se databáze ubírá, a vytváří komplexní síť vztahů mezi umělci napříč regionem. Výběr
nepodléhá pevně danému klíči, autoři jsou doplňováni pokud možno organicky na základě souvislostí a vztahů s dalšími
umělci v databázi. Často jde o názorové i tvůrčí souputníky, jindy o spojení mezi učitelem a žákem nebo mezi životními
partnery, základem jsou také regionální souvislosti anebo přináležitost k umělecké skupině, škole nebo sdružení. Pro zachování plastického obrazu databáze zařazujeme také autory, kteří vystupují jako silné individuality a solitéři, a ke kterým bychom
jen těžko hledali cestu prostřednictvím jiných autorů. Tito nám otevírají další možnosti interpretace a utváření širšího kontextu.

NEJNOVĚJŠÍ AKVIZICE CEAD:
DEVĚT SLOVENSKÝCH UMĚLCŮ
Aktuální novinkou obohacující Středoevropskou databázi umění (CEAD) je devět slovenských autorů. Střední generaci (všem je kolem
55 let) zastupují Roman Ondák, Ilona Németh
a Emöke Vargová, jejichž kariéra se rozvíjela až
ve specifických podmínkách po pádu železné
opony. Okruh utopistických architektů kolem
Alexe Mlynárčika v databázi rozšiřuje Viera
Mecková. Dalších pět umělců patří ke Skupině A–R, jejíž první výstavy spadají do roku
1978. Doplňují tak starší generaci autorů, kteří
navazovali a reagovali na konceptuální tradici
středoevropského umění.

Umělci ze Skupiny A–R
Marián Mudroch (1945–2019), Vladimír Kordoš
(*1945), Milan Bočkay (*1946), Klára Bočkayová
(*1947), Daniel Fischer (*1950) v databázi doplňují autory ze Skupiny A–R, kterými jsou Otis
Laubert (*1946) a Dezidér Tóth (*1947). Členy
skupiny pojí absolvování přípravky Rudolfa
Fily na bratislavské Střední škole uměleckého
průmyslu a následná studia na Vysoké škole
výtvarných umění v Bratislavě.

Kurátorům Muzea umění se opět podařilo
rozšířit sbírky středoevropského
umění, když získali díla předních
polských výtvarníků Jana
Pamuły a Mieczysława Tadeusze
Janikowského. Oba obrazy
už také prošly péčí restaurátorů.
„Jde se o přední polské umělce s velkým mezinárodním přesahem. Oba jsou úzce propojeni
s francouzskou výtvarnou scénou. Jsme
moc rádi, že se nám podařilo získat jejich díla,
navíc profesoru Pamułovi připravujeme na
příští rok v rámci Trienále samostatnou retrospektivní výstavu, kde zájemci naši novou
akvizici také uvidí,“ říká kurátorka Muzea umění Štěpánka Bieleszová.
S dílem Jana Pamuły se mohli návštěvníci
Muzea moderního umění setkat už v roce 2018
během velké výstavy polského poválečného
umění Abstrakce.PL. „Jde o jednoho z průkopníků počítačové grafiky v Polsku. Její principy
už v osmdesátých letech rozvíjel i ve svých
obrazech. V těchto malbách, založených
na matematických výpočtech a svým stylem

Daniel Fischer, Dve zobrazenia, 1981, MUO

Milan Bočkay, Papier LXII, 1987, MUO

Jde o generaci umělců, jejíž životy poznamenala normalizace, která však vyrostla
z období uvolnění 60. let (všichni studovali
mezi lety 1969 a 1974). Ačkoliv k formálnímu založení skupiny dochází až v roce 1989,
do světa umění tito autoři vstoupili už v roce
1978 výstavou v Ústavu technické kybernetiky
v Bratislavě a navázali tak na silnou generaci
slovenských konceptualistů (Július Koller,
Stano Filko, Jozef Jankovič a Rudolf Sikora).
Přestože určitý podíl konceptuálních přístupů
zůstává pro členy A–R prioritní, zaměřovali se
výrazně více na vizuální podobu svých prací.
Jednotný styl bychom u autorů hledali složitě,
jejich široký záběr v tvorbě sahá od strukturální grafiky přes analytickou malbu až
k akčnímu umění, přesto u nich přesto však
můžeme nalézt několik společných znaků.
Je to hlavně silná metaforičnost, přetváření
často banálních podnětů, haptičnost (ať už
skutečná nebo zprostředkovaná), řada citací
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a odkazů ke staršímu (a starému) umění, silná
vizualita, ale často také hravost a vtip.
Skupina A–R působila jako důležitý referenční prvek pro slovenskou výtvarnou scénu
a zároveň nacházela řadu styčných bodů
s kulturním kontextem evropského umění.
Přestože aktivita skupiny nepřerostla do skutečné deklarace generační příslušnosti, je
u ní patrná silná autentičnost postojů, stejně
jako vlastního programu každého člena. Její
vazby na autory z prostředí české i zahraničí
scény (zejména prostřednictvím Rudolfa Fily
a Jiřího Valocha), stejně jako vliv na studenty (Roman Ondák, Denisa Lehocká, Andrej
Dúbravský…) jsou pro mapování kontextu
středoevropského umění nezanedbatelnými
faktory. Teprve pečlivé zkoumání těchto
vazeb a jejich následná zpětná revize nám
může odhalit některá předem nepředpokládaná spojení jak mezi umělci v Československu,
tak i za hranicemi střední Evropy.

•

Jan Pamuła, Kompozice, 1987, MUO

odkazujících k technice vitráže, umělec spojil
reálné pohledy například na sakrální architekturu s barevnou mozaikou pravoúhlých
abstraktních forem, čímž dosahuje až expresivních vizí,“ popisuje jeho dílo Ladislav Daněk,
kurátor sbírky obrazů MUO.
Geometrickou abstrakcí se Pamuła začal
zabývat už v sedmdesátých letech, kdy
do svých děl promítal také zájem o filozofii
a mysticismus. „Od té doby hledá systém,
který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony
přírody,“ vysvětluje Daněk. „Kompozice z roku

Jan Pamuła

(*1944 Spytkowice, PL)

Malíř a grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění v Krakově (1961–1968) a v roce
na École Nationale Supérieure des Beaux
v Paříži. V letech 2002–2008 byl rektorem krakovské akademie, kde dodnes vyučuje. V roce
1980 pobýval na stipendijním pobytu ve Francii
a v roce 1982 v New Yorku. Během studijního
pobytu v Paříži v roce 1980 vytvořil ve spolupráci s programátorem Philippem Kellerem první
série počítačových grafik, jejichž základní principy pak využíval i ve svojí následující malířské
i grafické tvorbě.

Mieczysław
Tadeusz Janikowski
(1912 Zaleszczyki PL, nyní Ukrajina – 1968 Krakov, PL)

Polský malíř, kreslíř zabývající se geometrickou
abstrakcí se silným duchovním obsahem. Studoval na Akademii výtvarných umění v Krakově,
což přerušila válka. Po ní zůstal ve Velké Británii
a následně se natrvalo usadil v Paříži. Do Polska
se vrátil pouhých šest let před svou smrtí.
Mieczysław Tadeusz Janikowski, bez názvu, (1959–1960), MUO

1987, kterou muzeum získalo, patří nejen
z hlediska geometrického traktování obrazové plochy mezi umělcova nejnáročnější díla.
Základním principem Pamułových malířských
děl je postupné dělení celého obrazu vždy
na čtyři prvky. V našem případě to znamená,
že celé pole obrazu bylo rozděleno na čtyři
části, a následně každá z částí na další čtyři
a všechny následující znovu na čtyři a tak dále,
až do velmi malé velikosti. Připočteme-li k tomu, že do tohoto principu umělec zapojil
ještě použití čtyř barev, tak
ve výsledku z racionálně založené kompozice vznikla vizuálně velmi působivá chvějivá síť,
odkazující až k představám
o jedné z možných podob universa,“ dodal Daněk.
Mieczysław Tadeusz Janikowski je o generaci starším
malířem. Narodil se krátce
před první světovou válkou
a právě pohnutá historie
následujících let se vepsala
také do jeho života. Na Akademii výtvarných umění
v Krakově začal studovat v krizovém roce 1939. Během druhé světové války se aktivně zapojil do odboje
a přes Francii se dostal do Velké Británie.
Na konci roku 1944 byl raněn. Válku však přežil
a hned po ní se vrhl na studium umění. Studoval na College of Art v Edinburghu. V roce 1947
pak získal stipendium v Paříži, poté se vrátil
do Anglie a v letech 1951−1952 žil v Londýně.
Následně se natrvalo usadil na pařížském
Montparnassu.
„V roce 1955 se poprvé zúčastnil výstavy
v salonu Nových realistů, s kterými vystavoval i nadále. Tehdy se prosadil jako malíř

abstraktních geometrických kompozic, které
ovšem mají velmi silný duchovní obsah,“ zdůrazňuje Ladislav Daněk
Do rodného Polska se vrátil až po třiadvaceti
letech. V roce 1962 měl samostatnou výstavu
ve slavné krakovské galerii Krzysztofory. Svoji
rodnou zem pak navštěvoval dále až do roku
1968, kdy v Krakově zemřel. „Jeho dílo, deponované z větší čá sti v Paříži, bylo postupně
pozapomenuto a znovu bylo objeveno až v roce
1990 díky samostatné výstavě uspořádané krakovskou galerií Zderzak,“ doplňuje Janikowského příběh Daněk.
Právě z této významné galerie získalo MUO
do sbírky reprodukovaný obraz, který pochází
z konce 50. let minulého století. Janikowski
ve svojí duchovně traktované malbě, využívající principy spirituální geometrie, navazoval
na odkaz Kazimira Maleviče (1879−1935) a Władysława Strzemińského (1893−1952).
„Jeho geometrické kompozice se vyznačují víceméně hladkou malbou a delikátní
barevností, v níž mimo jiné zaznívá Janikowského obdiv k malbě starých mistrů, jak
to dokládá i náš na první pohled sice celkem
nenápadný, ale velmi působivý obraz,“ upozorňuje Ladislav Daněk.

•

Počtem spravovaných uměleckých děl (cca
196 000) patří Muzeum umění Olomouc k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České
republice. Muzeum odborně pečuje o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky
až po současnou výtvarnou kulturu. Kmenová
sbírka muzea, čítající téměř 91 000 sbírkových
předmětů, je členěna podle uměleckých druhů
do jedenácti podsbírek (architektura, autorská
kniha, fotografie, grafika, kniha 20. století,
kresba, mince a medaile, obrazy, plastiky, užitá
grafika, užité umění).
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muzeum umění olomouc / středoevropské fórum olomouc / duben – září 2021
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va

Trienále současné středoevropské kultury a umění je novým koncepčním formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje
v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO) a představit jej mělo poprvé na podzim letošního roku. Vzhledem k situaci
to samozřejmě nebude možné – jeho zahájení posouváme na 22. dubna 2021. Protože mu však připisujeme poměrně značný
význama také proto, že se jej účastní nejen řada zahraničních umělců, ale i naši staří přátelé a partneři, rozhodli jsme se alespoň
některé z nich představit už v tomto čísle Muzeionu. Trienále navíc rozšíříme o několik akcí plánovaných na podzim tohoto roku.
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Pavel Büchler

KONTEXT

Trienále bylo součástí záměru Středoevropangažovanost a zájem o veřejný prostor.
ského fóra od samého počátku – v rámci něj
Trienále Středoevropského fóra není
měl být dán prostor progresivním formám,
soutěžní ani se nesoustředí výhradně
Muzeum je institucí sloužící společnosti.
trendům, také jiným médiím a novým stratena progresivní formy – pokouší se
Jeho činnost je motivována snahou tvořit
giím současného umění. To vše přitom
naopak o synchronní pohled na uměa rozvíjet, přirozeně přitom ale také
ještě ve chvíli, kdy byly postmení, předpokladem čehož je seberemanipuluje a redukuje. Proto
dialita nebo mezioborovost
flexe instituce, tj. muzea, a zároveň
Human Records
se
stále
větší
pozornost
hlavně akademickými
fóra. Opírá se přitom o vlastní
Lidské tělo je svorníkem všeho
soustředí na mechapoznávaní i veškeré abstrahující reflexe
pojmy. Velice brzy
kolekce, které podrobuje kritice.
světa. Konvolut prací vícera autorů právě
nismy jeho fungování
se také ukázalo, že
Do jejich středu vkládá příklady soutohoto půdorysu využívá, reaguje na impulz zrodu
a provází ji snaha
oblastí, která skýtá
časného umění napříč žánry a médii,
a zániku, zobecnění jednotlivce v davu jemu podobo jeho personifikanejvětší potenciál,
kolem expozic vizuálního umění buduje
ných a promýšlí možnosti uchování jeho vlastní identity.
ci. Svůj program
zároveň ale dlouhokomplex přednášek, workshopů, performaVystavená díla se dotýkají exaktních vědeckých přístupů
a záměr muzeum
době stojí na okraji
(rentgenové snímky, anatomické kresby), přičemž je smětivních forem a divadelních produkcí. Spoléřují do kontextu tvůrčí imaginace. Štefan Oslej, József
koncentruje ve stásystematičtějšího
há přitom také na své partnery a pokouší se
Hajdú, Tea Dohnalová či Luboš Teplý zkoumají limity obolých expozicích,
zájmu, je umění
o dialog s nimi.
jího. Současné přístupy přitom doplňuje jako artefakt
které
představují
na papíře a s papíhistorického bádání bohatě ilustrovaný porodnický
maximu jeho uvažorem. Klíčová výstaUniversum (téma pro rok 2021)
atlas z 18. století. Výstava ukazuje člověka jako svévání.
MUO
svůj
zájem
va devadesátých
Svět, ve kterém žijeme, je určitým způsobem
bytné universum, reflektované exaktní vědou
dělí mezi sbírky starého, organizovaný. Opřádá jej řada „velkých vyprálet, která Muzeum
i vizuálním uměním, přičemž naznačuje,
jak vzájemně konsekventní oba
moderního a současného
umění pomohla formovění“, příběhů a reprezentací, které se realipřístupy
jsou.
umění. Ty všechny předpovat, se přitom věnovala
zují v konkrétním čase a prostoru. Veškeré
kládají odlišný způsob zacházení
právě jemu. Šlo navíc o projekt
naše rozhodování je jimi podmíněné. To, co
a generují často také odlišná řešení. Naši
s příznačným názvem – Mezi tradicí
nás zajímá, je argumentační předpolí tohoto
snahou je pro příště všechny tři kontexty proa experimentem (1996), který přesně popisupojit a společně s performativními formami
je i naši trvající obapolnost. Trienále na něj
začlenit do rámce fóra.
proto do jisté míry navazuje, přičemž je jeho
Terezinalia:
cílem instituci ještě pevněji ukotvit v obou
Archeologie změny
Andere Seite Studio je multidisciplinární
Středoevropské fórum – SEFO
reflektovaných „regionech“, v tom místním,
tvůrčí
kolektiv Radka a Zdeňka Květoňov ých,
je
dlouhodobý
výzkumný
program
muzea
olomouckém či českém, i v tom středoevroppůsobící v severních Čechách, a to zejména v Litozabývající se středoevropským vizuálním
ském. Zároveň je pro ni impulzem k reflexi své
měřicích a jejich okolí. Studio je dlouhodobě zaměřeno
činnosti, metod a přístupů ke starému, moder- uměním 2. poloviny 20. století, tj. přena rozvíjení topografické fotografie jako hlavního nástronímu i současnému umění, tedy ke svým vlast- devším totalitním obdobím a tzv. neoje prozkoumávání dynamiky kulturních a přírodních procesů,
ficiální scénou. V kritických sondách
ním sbírkovým fondům.
rytmů a vrstev žitých míst. V aktuálním výstavním souboru Terezinálií jsou obsaženy vybrané výsledky propojení dvou zásadních
reflektuje možné přístupy k němu
Formát, který jsme zvolili, tomu odpovílinií
tvorby A.S.S. První linií je dlouhodobý fotografický průzkum
a propojuje při tom město, respektive
dá – trienále je tematické, do značné míry
Terezína a jeho blízkého okolí, založený na pravidelném sestupu
český kontext se širší střední Evropou.
experimentální a otevřené partnerům, mezi
do terénu zkoumaného místa, splynutí s jeho rytmem a následTu
chápe jako proměnnou entitu, ktekteré patří Univerzita Palackého, Academia
ném konstrukčním v ýběru a systematizaci mnohotvárně
rá nicméně sdílí jisté historické, kulturfilm Olomouc (AFO) nebo Divadelní Flora Olozachycených pozůstatků a stop změny. Druhou linií je pření a filosofické podobnosti.
kračování hranic média fotografie, odstředivé pátrání
mouc. Následující „mapa“ jednak rekapituluje
po možnostech jeho proměny. Dlouhodobé mapování
kontext prvního ročníku, jednak – dík interTerezínského prostředí dalo vzniknout rozsáhlévenci studentů Katedry dějin umění Univerzity Trienále (či bienále) je formát, určemu, spletitému archivu. Tato výstava je dalný pro současné umění, jeho projevy
Palackého v Olomouci – přibližuje některé
ším z dlouhé a nikdy nekončící řady
a strategie. Typická je pro něj otevřenost,
z vybraných projektů.
pokusů jej uspořádat.

u
pluk

Palackého

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Václavské nám.

Nicol Gale / VUT
Áron Kútvölgyi-Szabó

Jan Pamuła

Ondřej Přibyl

Zdeněk Trs

Joanna Lesczyńska
Gábor Koós

Agata Gertchen

EXPOZICE

Universum
(MUO/SEFO)

Knihovna nových
médií (CEAD)

Ádám Albert/ MKE

Terezinalia: Archeologie změny
(Caesar)

Ateliér H3T
Dušan Barok/ Monoskop.org
Pavla Beranová
Ursula Berlot-Pompe

eARTh (AMO)

Nikolaus Gansterer
Dan Gregor/ Initi
Jarosław Grulkowski
József Hajdú

Jan Pamuła / Průkopník
počítačového umění v Polsku
(MUO/SEFO)

Ateliér experimentální tvorby
(MUO/SEFO, AMO, UP)

Jana Gunstheimer
Jiří Nečas
Štefan Oslej
Luboš Plný
Jaro Varga

napů existujzaniklé
dvoustránka
jen mapa

Dan Gregor a Inity (SEFO)

Anna Witt
ad.

Human records
(MUO/SEFO)

ad.
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krétní otázku, čím papír je, ztotožňují s tázáprocesu – který navíc právě muzeum v evropním, co všechno papír. umožňuje. První ročník
ské kulturní tradici ztělesňuje nejlépe, proolomouckého trienále má ambici pohled obrátože myšlenky, které produkuje a sdílí, opírá
o konkrétní produkty lidské činnosti. Univertit a ptát se, jak papír v jádru muzea-univerza
funguje a jak jej ovlivňuje.
sum ve smyslu celku je přitom východiskem
i předpokládanou limitou lidského uvažování
a představivosti – vycházíme z něj a vracíme
Struktura trienále je tvořena více či méně
se k němu, ovšem s podstatnou zkušeností
statickými expozicemi a sérií programů, které
střetu osobního s vnějším, respektive reálnévariují téma poznávání a organizace lidského spektra. V jejím středu se nachází trojice
ho s ideálním. Jednotlivé expozice a programy
výstav – ta první je nazvána Universum
trienále proto postupně kladou otázky
a lze ji vnímat jako výraz hledání
vztahující se ke smyslovému vnínové universality, v níž by
mání, poznávání a kategorizaci,
Architektonické
člověk svému okolí nedovytváření ideálních systémů
intervence
i jejich komunikaci.
minoval, ale byl jeho
Ve spolupráci s ateliérem experimentální tvorby brněnské Fakulty archipřirozenou součástí.
tektur y a salzburskou technickou školou
Představí se na ní
Papír (médium)
opustí Trienále zdi muzea a rozvine téma „uniřada osobností
Umění 20. a 21. století
versa“ na několika místech historického jádra Olosoučasného světa
charakterizuje monumouce. Dotkne se zažitých veřejných prostorů, ať
umění, grafikové,
mentalita a intermeuž v jejich nedokončenosti, anebo naopak v jejich
kreslíři, fotografové,
dialita. Přesto existuje
domnělých definitivních, architektonicky ztvárněných podobách. Pojmenuje a podtrhne, nebo
konceptuální i vizumédium, které je schopnaopak zpochybní, hodnoty dosaženého stavu.
ální umělci, mimo
no si svou integritu
Jednotlivé prostory / prostranství studenti
jiné Karol Pomykała
podržet, být zároveň pronově zorganizují intervencemi, u nichž
(PL),
Anna Witt (A),
středkem formulace, jejím
se počítá s pomíjivostí ať už časoÁdám
Albert
(HU), Jana
nosičem i vlastní entitou – tím
vou, nebo materiální.
Gunstheimer (DE), Ondřej
médiem je papír. Svět umění zná
Přibyl (CZ) či Jaro Varga (SK). Druhá
pět typů obrazů, malbu, kresbu, grafiku,
výstava je monografická a prezentuje další
koláž a fotografii. Umělecké sbírky dále zahrosobnost z kontextu Středoevropského fóra,
nují kolekce architektonických plánů, modelů,
jejíž tvorba navíc k promýšlení pojmů systém
plastik, nábytku, autorských knihy, plakátů,
či organizace přímo vybízí – polského malíře
také archiv či dokumentační centra. Přehlídky,
a grafika, představitele počítačového umění,
které jsou jim věnovány, variují, a docela kon-

Jana Pamułu. Ta třetí, eARTh, pak využívá sbírek Muzea umění a téma zasazuje do historického rámce, přičemž se pokouší o autorskou
revizi pohledu na vztah vědy a umění v dějinách evropské civilizace.
Tématem trienále je nicméně instituce jako
celek, včetně obou svých stálých expozic,
Století relativity a Ke slávě a chvále II., a prostor proluky určené pro stavbu nové muzejní
budovy, skutečného fóra – což také předjímá
interaktivní instalace Inity Dana Gregora.
V jejím okruží se pak nacházejí Univerzita
Palackého (Konvikt, Tereziánská zbrojnice),
městské a soukromé galerie (Caesar, Telegraph), divadla a kina (Metropol), také ale vlastní
prostor města. Jednotlivé expozice, instalace
a programy jsou organizovány tak, aby na sebe
přiléhaly a navzájem se ovlivňovaly. Spojuje je
navíc celoroční programová linie forum, zahrnující performativní formy, divadelní a hudební
produkce navazující na tradici Divadla hudby,
přednášky a workshopy spojené s databází
středoevropského umění 2. poloviny 20. století
cead.space. Jejím cílem je překlenout rozdíly
mezi přístupy, médii, dobami a kontexty, stálostí tradiční instituce a pomíjivostí festivalových forem – a nakonec i vlastní zkušenosti
s uměním. V tomto smyslu funguje trienále jako
modulární systém, což odráží také jeho architektonické řešení, z dílny ateliéru experimentální tvorby VUT a ateliéru H3T. Není lineární
ani návodné, nedefinuje, ale dává prostor vlastním interpretacím.

Anna Witt, Body in Progress, 2018, videoinstalace

Jaro Varga, součást instalace We don’t know that we know, 2019

Ondřej Přibyl, z cyklu Jednotliviny, 2019

Ádám Albert (1975 Veszprém)
Ádám Albert se věnuje téměř analytickému
výzkumu dějin a sdílené kulturní tradice, společenských habitů a návyků. Využívá metody opírající se o pečlivé shromažďování dat a jejich
interpretaci, uplatnil ji mj. v projektu Never
Take a Trip alone (2011), který rekonstruoval
osobní mikrosvěty Johanna Wolfganga Goetha
a Alexandra von Humboldta. Neustálé prostupování časových a významových rovin eskalovalo v instalaci připravené pro budapešťské
Kassákovo muzeum s názvem Všechno je naše!
(2018). Ta tematizovala systematickou modernizaci maďarské společnosti po první světové
válce. Olomoucká instalace bude podobně
komplexní, na její přípravě se navíc podílí
studenti ateliéru kresby maďarské Akademie
výtvarných umění, který Albert vede.

AUTOŘI
Pavla Beranová (1984 Praha)
Světlo je výjimečným tvůrčím nástrojem už
jen proto, že v sobě spojuje dvojí nárok - být
subtilní a explicitní zároveň. Pavla Beranová
jím dokáže výjimečně modelovat atmosféru
divadelních performancí i vizuálních expozic. Chápe jej jako fyzikální entitu nadanou
vlastními významy i emocemi. V rámci trienále zasáhne do prostor stálých expozic
Arcidiecézního muzea, pro něž ve spolupráci
s Barborou Škorpilovou připraví dvě instalace
variující téma hranic poznatelnosti umění,
které je nám vzdáleno v čase, i toho, které je
mimo naše smyslové možnosti.
Anna Witt (1981 Wasserburg am Inn)
Anna Witt je bytostně spjatá s performativními formami, které motivuje, modeluje, pozoruje, interpretuje, zaznamenává a uplatňuje
ve velkoryse pojatých video-instalacích. Soustředí se na vzájemné vztahy aktérů vybraných dějů, jejich sociální chování a návyky.
Děje, které sleduje, začínají vždy stejně, u těla,
jeho gest, pohybů, tvarů, podobností, respektive odlišností. Její výjimečnost spočívá
v tom, jak snadno dokáže cestu od jednoho
nádechu či úderu srdce vést dále – k úderům
srdcí všech.
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Pavla Beranová, skica instalace připravované v rámci olomouckého trienále

Ondřej Přibyl (1978 Praha)

Ondřej Přibyl reprezentuje fenomén současné fotografie, která záměrně a systematicky
abstrahuje svůj vlastní pojem a chápe jej jako
obraz jako takový. Ukazuje přitom, jak komplexní tato kategorie je a jak přirozeně evokuje
způsoby myšlení, jeho formulace a argumentace. „Myšlení obrazem”, o kterém v tomto

smyslu hovoří na příklad Miroslav Petříček,
je v Přibylově reflexích starých technologických postupů (daguerrotypie, kyanotypie ad.)
dokonale čitelné, věc je věc, portrét je portrét,
ukazuje ale zároveň pestrost a nedostupnost
významů, které každý jednotlivý motiv, prvek
či entitu obestírají – a množství světů, ke kterým se vztahují či do nichž náleží.

Jana Gunstheimer (1974 Zwickau)
Práce německé kreslířky překračuje úzký
rámec dvourozměrného obrazu, zároveň
ale zůstává bytostně obraznou. Pohybuje
se na tenké hranici skutečnosti, podvrací ji,
rehabilituje, odhaluje, nastiňuje její možnosti.
Výjimečná řemeslná zručnost jí umožňuje
vytvářet jasná a čitelná kresebná zátiší, portréty či prostorové studie, to znamená těžit
z tradice kresby jako zdroje všech vizuálních
umění, stejně lehce ale využívá také její druhé
přirozenosti – schopnosti konstruovat význam,
definovat, spekulovat. V ojedinělých momentech lze téměř pozorovat vlastní rozpoložení
autorky, záblesky zájmu či netrpělivosti.

Jana Gunstheimer, z cyklu Image in Meditation, 2015

Jaro Varga (1982 Trebišov)

Ádám Albert, součást projektu Never Take a Trip Alone, 2011

Vargova disertace obhájená na VŠVU v Bratislavě nesla název Rozšířená role umělce (2014),
což také přesně odpovídá jeho vlastnímu tvůrčímu přístupu. Jako průzkumník prochází prostorem (městem, knihovnou, galerií) i časem,
snaží se jim porozumět, pozoruje jejich proměny a reaguje na ně. Jeho práce je subtilní,
v základu kresebná – vždy vizuální, ale popisná a bohatě narativní. Dík tomu vybízí k účasti
také diváka, kterého nezřídka chápe jako
zásadního aktéra celého děje. V rámci trienále
se uvede v sérii částečně interaktivních, ekologickým přístupem motivovaných expozic
v Galerii Caesar, při nichž bude spolupracovat
také s dalšími umělci a autory.

VÝSTAVA
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Podívejme se na historii střední Evropy prostřednictvím umělecké a propagandistické fotopublikace, napadlo
dvojici polských kurátorů Łukasze Gorczyca a Adama Mazura. Záhy na to vznikla výstava Fotoblok | Střední Evropa
ve fotografických knihách, kterou mohli nejprve obdivovat návštěvníci krakovského Mezinárodního centra
kultury a nyní ji uvidí i návštěvníci Muzea umění Olomouc. Které knihy by návštěvník výstavy
určitě neměl přehlédnout? Tipy nabízí kurátorka olomoucké
části výstavy Štěpánka Bieleszová:
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FOTOBLOK | Střední Evropa ve fotografických knihách
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
28. 5. – 4. 10. 2020
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Rickys Abenteuer v einer Grossen Stadt
(Dobrodružství kozy Ricky ve velkém městě)

Abeceda duševního prázdna
je ojedinělým fotografickým dokumentem,
reflektujícím pocity jednoho z desítek tisíc
mladých Čechů, kteří byli během druhé světové války nasazeni na nucenou práci v Německu. Kniha je kombinací dokumentu o životě
za války se subjektivním deníkem mladého
fotografa, který zachytil zážitky a pocity muže
odloučeného od domova a blízkých. Zdeněk
Tmej (1920–2004) se před válkou specializoval
na fotografie z divadel, koncertů nebo filmových představení. Rozvíjející se kariéru ukončil
odchod na nucené práce v září 1942. V pracovním táboře v polské Vratislavi (tehdy německá
Breslau) pracoval s dalšími asi 100 Čechy
na železnici až 12 hodin denně kromě neděle.
Ubytováni byli v bývalém hostinci Bergkeller,
jehož střed tvořil obrovský taneční sál rozdělený na spací a společenskou část, který
zdobily obrázky Hitlera i postavičky od Walta
Disneye. V únoru 1944 se Tmejovi díky falešné
lékařské zprávě podařilo vrátit do Prahy, kde
se ukrýval až do konce války. Knihu Abeceda
duševního prázdna publikoval před Vánocemi 1945 v nakladatelství Františka Hermana
Zádruhy, který také prošel nucenými pracemi
v Německu.
„Tmejovi se podařilo velmi zblízka, jakoby
skrytou kamerou, zachytit své spolupracovníky. Vidíme muže, který jí, hraje s kamarády
karty, jiného, jak čte ve světle svíček, či dva
muže spící těsně vedle sebe, aby se trochu
zahřáli. V knize také nalezneme zátiší a snímky
s prostitutkami. Tyto fotky ilustrují situaci, kdy
v Německu nuceně žijící zahraniční dělníci

Tato kniha byla vydána v roce 1958 pouze
v německé verzi. Patří mezi nejoriginálnější, ale
také nejpodivnější fotografické publikace pro
děti, které vznikly v bývalém Československu.
Autoři vyprávějí příběh kozy, která cestuje přes
centrum Prahy, kde samozřejmě není nouze
o groteskní situace a nečekaná setkání.
V historickém kontextu to však nebyla jediná
fotografická dětská kniha, kde bylo hlavním
hrdinou zvíře. Již v roce 1933 slavný spisovatel
a dramatik Karel Čapek napsal a fotografiemi
ilustroval knihu Dášeňka čili život štěněte
o štěněti foxteriéra, která vyšla v mnoha vydáních a v různých jazycích. Čapek také vytvořil
fotoknihu o kočičce s názvem Pudlenka, která však vyšla až v roce 1970, dvaatřicet let
po jeho smrti. Během druhé světové války se
představovali sexuální ohrožení čistoty árijské
rasy. Proto pro ně byly vytvořeny nevěstince
se zahraničními prostitutkami, které jim uprostřed hrůzy války vytvářeli místo úlevy, laskavosti a dočasného zapomnění,“ prozrazuje
Štěpánka Bieleszová.
Ihned po vydání nevzbudila kniha velký
zájem. Sám Tmej se vrátil k běžné práci až
do roku 1958, kdy jej komunisté uvěznili.
Na svobodu vyšel teprve v roce 1965 během
období postupného politického tání. Název knihy zdůraznil abecední rozložení doprovodného
textu fotografie. Z neznámých důvodů byla
o text požádána autorka sekundárních divadelních her a populární literatury pro dívky a ženy
Alexandra Urbanová (1921–1956). Minimalistické, ale funkční uspořádání grafické knihy

Rudolfa Šabacha ponechává obrazům prostor.
Album je univerzálním obrazem vykořenění,
únavy, ponížení, nekonečné nudy a malých
radostí, které Tmej prožil na vlastní kůži.
Kniha Abeceda duševního prázdna byla
oceněna až v 60. letech minulého století, kdy
ji kurátorka Anna Fárová zařadila do pražské
výstavy 7 + 7 a švýcarský časopis „Du“ jí věnoval celých 14 stran v říjnovém čísle roku 1969.
Kniha dnes patří mezi jednu z nejdůležitějších
a také nejdražších fotografických publikací
o utrpení civilistů během druhé světové války.

fotografie: Milada Einhornová
text: Dušan Tomášek
nakladatelství: Artia, Praha 1958

Toto město je ve společné péči obyvatel
Kniha spisovatele Bohumila Hrabala (1914–
1997) s fotografickými ilustracemi Miroslava
Peterky (1924–1990) je uměleckým experimentem, ve kterém jsou textová a vizuální část
vystavěné na podobném principu. Jak Hrabal,
tak Peterka měli blízko k metodám surrealismu, využívali nečekané střihy, úhly pohledu,
kolážování i nalezené fragmenty. Hrabal svou
část z části sestavil z útržků citací ze staré
učebnice, inspiroval se v pražských legendách,
vědeckých studiích z devatenáctého století či
z běžné konverzace odposlouchané v ulicích
Prahy. Různé zdroje, z nichž texty sestavil, jsou

fotografie: Zdeněk Tmej
text: Alexandra Urbanová
grafická úprava: Rudolf Šabach

zvýrazněny pomocí odlišných typografických
postupů a vizuálně se prolínají s fotografiemi.
Miroslav Peterka, fotograf a publicista spojený
s literární komunitou, vytvořil fragmentární
obraz města z textových panelů, sloganů
a detailů nalezených v městském prostoru
na vývěskách, plotech a stěnách.
fotografie: Miroslav Peterka
text: Bohumil Hrabal
grafická úprava: Oldřich Hlavsa
nakladatel: Československý spisovatel,

Praha 1967

nakladatel: Zádruha, Praha 1946

Český člověk. Fotografie z let 1982–1996
je knižní verzí dlouhodobého projektu, který
uskutečnili tři přátelé a někdejší absolventi
pražské FAMU Jan Malý (1954–2017), Jiří Poláček (1946–2016) a Ivan Lutterer (1954–2001).
Nápad na dlouhodobou dokumentaci obyčejných lidí vznikl již v roce 1982, kdy si autoři
vyzkoušeli – při později nerealizované zakázce
pro firmu Centrotex – práci v mobilním exteriérovém ateliéru. Třikrát či čtyřikrát ročně
vyráželi do českých měst a obcí s pouličním
fotografickým studiem a portrétovali kohokoli,
kdo byl ochoten postát před kamerou. Lidé
si sami vybírali pózu a výraz obličeje, s nimiž
chtěli být zachyceni. Fotografové rozhodovali
pouze o okamžiku stisknutí spouště.
„Nízkorozpočtové polní studio přitáhlo před
objektiv typy lidí, které by se jinak nepodařilo

na policích knihkupectví objevil fotografický
příběh Jana Václava Staňka O lvíčeti Simbovi,
které vyrůstá v zoologické zahradě. V roce 1947
vydal fotograf Václav Jírů knihu Raf. Obrázkový
deník bernardýna Rafa, kočky Míny a malé Krasavice, foxteriéra Ferdy a jejich přátel.
„Autorka fotografií z knihy Rickys Abenteuer v einer Grossen Stadt Milada Einhornová
patřila od poloviny 50. let spolu se svým manželem Ericem Einhornem k protagonistům
fotografie neorealismu, zaměřenou na poezii
všedního dne,“ dodává Štěpánka Bieleszová.

zachytit. Jsou zachycení v oblečení, ve kterém
chodili nebo pracovali každý den, bez zvláštního make-upu a s rekvizitami, se kterými se
obvykle pohybovali: s plastovými nákupními
taškami, aktovkami, přilbami, koly, nářadím,
hračkami nebo zvířaty. Projekt pokračoval ještě
i dalších 7 let. Autorům se tak podařilo zachytit
proměnu společnosti po Sametové revoluci
a kontrast pozdních normalizačních osmdesátých a divokých raných devadesátých let minulého století,“ vysvětluje Štěpánka Bieleszová.
fotografie: Ivan Lutterer, Jan Malý, Jiří Poláček
texty: Anna Fárová, Kristián Suda
grafické zpracování: Klára Istlerová
vydavatel: Studio JB, Lomnice

nad Popelkou 1997

Srpen 1968
V roce 1990 vydal časopis Respekt pod
názvem Srpen 1968 dnes již legendární fotografie Josefa Koudelky (*1938) z cyklu Invaze.
V samostatné příloze časopisu bylo publikováno 47 fotografií zachycujících obsazení
Československa armádami Varšavské smlouvy
v srpnu 1968. Snímky pořídil tehdy třicetiletý
Josef Koudelka během prvních sedmi dnů
okupace. Místo dramatického popisu událostí
se Koudelka více soustředil na emoční rámec
situace a symbolický význam celého cyklu.
Ten se se později podařilo tajně vyvézt ze země
a byl agenturou Magnum Photos zveřejněn
k prvnímu výročí invaze v roce 1969 v mnoha
mezinárodních časopisech, aniž bylo uvedeno
autorovo jméno.

„Josef Koudelka se k autorství snímků
přiznal až v roce 1984, po smrti svého otce
a v době, kdy hrozba represí pro jeho rodinu
pominula,“ podotýká Bieleszová.

fotografie: Josef Koudelka
text: Anna Fárová
vydalo: Nezávislé tiskové středisko

(příloha časopisu Respekt) Praha 1990

FOTOGALERIE
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Muzeum umění v době „rouškové“
Letos na jaře se kvůli koronaviru zastavila prakticky celá země, Muzeum umění nevyjímaje. Pro veřejnost jsme zavřeli 11. března
na dlouhé dva měsíce, plánované výstavy jsme museli přesunout a nejrůznější představení, workshopy, přednášky a komentované
prohlídky dokonce zrušit. To je však pohled zvenčí. Ve skutečnosti se práce v muzeu nezastavila, naopak bylo nutné urychleně
pracovat na aktualizaci výstavního plánu, přesunout aktivity pro veřejnost do online světa a díky tomu i k návštěvníkům domů.
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Kniha, která nemá ve světové literatuře
o avantgardním umění střední Evropy obdobu

Popr vé ve své hist
orii sáhlo Muzeum
umění
k vir tuálnímu zahá
jení výstav. Návš tě
vníci
nemohli bý t na sp
olečné vernisá ži, ale
dí ky
technice je mohli
kurátoři, ředitel mu
ze
a,
olomouck ý arcibisk
up či litoměř ick ý bi
sk
up
za světit do ot víran
ých výstav.

vá představe
stihlo také loutko
Uzavření muzea po
však nechtěla
í Pavlína Wolfová
ní. Jejich produkčn
k společně
dost z loutek , a ta
děti př ipravit o ra
vymyslela
dkou Mar tincovou
s ilustrátorkou Ra
í a Tritónovy
tivem Muzea uměn
mo
s
lko
dé
va
di
lé
ma
ma .
ždý mohl vyrobit do
ka šny, které si ka
Muzeum umění se
známilo svět s ma
lými by tostmi, kter
v něm žijí s muo cic
é
many, muo sinpuky
a muo hubany. Práv
jejich adopce byla
ě
další z vý tvarných
ak tivit na doma , kt
pro děti př ipravila
er
ou
Pavlína Wolfová a
Radka Mar tincová
.

edvečer jeho
Nepomuckého v př
na
Ja
y
ch
so
í
en
ob
Ani zd
víc přesunula
ušek . Pandemie na
ro
z
be
lo
eš
ob
ne

svátku se
nována Janu Nepo
n a Jan, která je vě
d.
pa
to
zahájení výstav y Ja
lis
na
ence až
rkanderovi, z červ
muckému a Janu Sa

688 stran
téměř 900 vyobrazení
22 autorů z 11 zemí
12 tematických bloků od expresionismu po abstrakci
medailony umělců i časopisů
chronologie
Muzeum umění Olomouc
www.muo.cz/obchod/
www.arborvitae.cz
Publikace je součástí mezinárodního
výstavního projektu Rozlomená doba
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AKCE V LÉTĚ

PO KARANTÉNĚ
PŘIJDE ZASE
LÉTO PLNÉ AKCÍ
Koronavirová krize razantně zasáhla i do nevýstavního progra
mu Muzea umění, který měl vždy své jarní vrcholy v čtveřici fes
tivalů – Jeden svět, Ekologické dny, Academia Film a Divadelní
Flora. Všechny se nyní přesouvají na podzim. Před námi je však
nyní léto, a protože se hygienická a bezpečnostní opatření rozvol
ňují poměrně svižně, chystáme v prázdninových měsících spous
tu přitažlivých programů pro diváky různých věkových kategorií.
Hrát, zpívat, tvořit a koukat se však bude skoro vždycky někde
jinde, než jsme normálně v muzeu zvyklí. Pozveme vás postup
ně na několik míst v obou muzeích, která běžně živými kulturními
zážitky neoplývají. Při výběru hostů máme kromě aktuální pořa
datelské nejistoty na mysli také nelehkou situaci, v níž se kvůli
karanténním opatřením ocitla celá nezávislá umělecká sféra.

SRPEN S DAGMAR URBÁNKOVOU
Na srpnovou sobotu s datem ze čtyř bochánků (8. 8.) jsme
pozvali Dagmar Urbánkovou, autorku mnoha knížek pro děti
a dospělé. Požádali jsme ji, aby přivezla „pokojíčky a domečky“ ze své knížky Chlebová Lhota, což je velmi vypečená
víska! Lidé tam bydlí v houstičkách, bagetkách, dalamáncích
a chlebech. Nábytek, ale i zvířátka jsou ze střídy…
Protože i chléb může být prostorem pro hru a tvoření! I když
nám od mala všichni říkají, že s jídlem se nehraje – a mají
pravdu! Jsou však chvíle, kdy tomu může být i jinak. Přijďte
do Muzea moderního umění v Denisově ulici. S Dagmar
Urbánkovou a Pavlínou Wolfovou projdete mřížovými vraty
na místo zvané parkán. Objevíte dávno zapomenutý prostor
městské věznice. A budeme si hrát! Modelovat chlebové
domečky, číst z Dagmarčiny knížky a nakukovat do jejích
pokojíčků, protože Kdo si hraje, nezlobí.
Počet míst omezen. Rezervace nutná: wolfova@muo.cz

Stejná autorka povede 22. srpna i další výtvarnou dílnu
Cirkus ulice a Maškary. Určená je dětem od 7 let a je založená na proměňování částí postav nebo textu při otáčení stránek knížek. Účastníci dílny si domů odnesou vlastnoručně
vytvořenou knížku.
Počet míst omezen. Rezervace nutná: soban@muo.cz

ART BRUT FILM 2020
Dobrou zprávou je, že diváci každoroční jednodenní
nekomerční přehlídky filmů a videosnímků, věnovaných pozoruhodnému fenoménu art brut či outsider
art v tom nejširším významovém pojetí o devátý
ročník nepřijdou. Náhradou za zrušený březnový
termín uspořádáme Art brut film ve čtvrtek 27.
srpna na terase kavárny Muzea moderního umění.
Večer projekcí je koncipován jako svébytné filmové
soirée navazující na výstavu Šero i jas / Stvořená
příroda v Galerii muzea moderního umění.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A WORKSHOPY
Umění nezná hranice

DIVADLO

Příměstský tábor Umění nezná hranice pod taktovkou lektorek a lektorů Muzea umění umožní dětem nahlédnout do rozmanitosti světa
výtvarného umění. Tvůrčí workshopy s prvky dramatické a environmentální výchovy představí dětem zážitkovou formou podoby umění,
které není možné jen tak zarámovat a zavřít do muzea. Musí se prožít!
Inspiraci budeme objevovat nejen v dílech velkých mistrů, ale také
ve městě a přírodě kolem nás.

V letních měsících bude Muzeum umění tu a tam
žít i divadlem. Obě scény – bývalé kino Central
i Divadlo hudby procházejí rozsáhlou rekonstrukcí, takže jevištěm bude opět výhradně prostor, který běžně jako divadelní nevnímáme.

Tábor pro děti od 9 let do 15 let má kapacitu 15 dětí a uskuteční se
od pondělí 27. do pátku 31. července v prostorách obou našich muzeí.
lektoři: Terezie Čermáková, David Hrbek, Hana Lamatová, Marek Šobáň
přihlášky: letodeti@upol.cz (tel. 775 912 040, www.letodeti.cz ).

Loutka na každém rohu – Divadlo, kam
se podíváš – Hra v každém oka mžiku
Od pondělí do pátku, pět dní – každý jiný, jako prsty na ruce. Pavlína
a Martina hledají patnáct kamarádů, se kterými by si hrály na divadlo! Jednou vařily kašičku v divadelním rendlíčku, ochutnaly, pak se
toulaly Olomoucí a PAK se to stalo! Všude viděly divadlo! Na každém
rohu zkamenělé kulisy, na každé ulici loutku, v každičkém parku
strom, který mával větvemi jak chapadly a volal: „Pikáš!“. A holky
si navzájem ťukaly na čela a volaly: Piky, piky na hlavu, já si s tebou
zahraju! Piky, piky na čelo, loutek se mi zachtělo!“ Od té doby si hrají,
vyrábějí loutky, kreslí kulisy, hraji divadlo a mlsají povidla. A teď, připravily týden plný skotačení, ale i těžké herecké práce (na každý den
asi 50 dkg).
Tábor pro děti od 9 do 15 let má kapacitu 15 dětí a uskuteční se
od pondělí 10. do pátku 14. srpna v prostorách Arcidiecézního
muzea. Cena tábora je 1500 Kč. Každodenní celodenní program tvoří
literárně dramatická a loutková dílna rozvíjející tvořivost, divadelní
obrazotvornost a herecké dovednosti.
lektoři: Pavlína Wolfová, Martina Foretová
přihlášky: 777 359 431, wolfova@muo.cz

Ještě na konci června se v prostoru nad starobylou studnou na Čestném nádvoří Arcidiecézního
muzea rozehraje experimentálně-klasická,
činoherně-pohybová kreace o vodních pannách
a vílách Ondina | Malá mořská milovaná brněnského tanečně-hudebně-divadelního souboru
ProArt. Text inscenace z pera Lucie Hrochové je
inspirován známou Giradouxovou hrou, pohádkami Hanse Christiana Andresena i islandskými
povídkami Knuda Rasmussena.
Páteční večer 17. července bude patřit divácky
oblíbené formě divadelních improvizací v podání
olomoucké skupiny Olivy. V útlém venkovním
prostoru hradebního parkánu nebo na terase
kavárny se bude tentokrát improvizovat ve formátu delších improvizovaných výstupů na téma
Šero a jas, které jasně navazuje na jednu z aktuálních výstav v Muzeu moderního umění.
Třetím letním hostem bude v průběhu srpna
brněnský Buranteatr se svým projektem
I am Normal: Example No. 3 , který je primárně
určen pro nedivadelní prostor a divák si v něm
sám určuje svou roli a pozici. Představení,
které osciluje mezi výtvarnou instalací, performancí a happeningem, rozvíjí náš dlouhodobý
program Středoevropského fóra a budeme mít
možnost ho vidět na terase kavárny Muzea
moderního umění.

KNIHY
Scénická čtení, autorská čtení a uvítání knih
Zcela specifickým žánrem a zážitkem bude v létě série scénických čtení, která přímo
navazuje na čtyři aktuální výstavní projekty. Povídky a jiné kratší literární útvary pro ně
vybíral produkční Muzea umění a spisovatel Roman Ludva, který na nich bude spolupracovat se zkušeným rozhlasovým režisérem Tomášem Soldánem. Číst se bude opět v ne
zcela obvyklých místech v Muzeu umění nebo často přímo v expozicích. První pořad plánujeme ještě do konce června, další dva v průběhu července a čtvrtý v srpnu.

Prezentace nových knih
Součástí dlouholeté platformy, které říkáme Divadlo architektury, jsou i prezentace
nových knih a publikací zaměřených na architekturu a urbanismus. Na začátku srpna
představíme publikaci Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prosto
ru 1945–1989.
Svou novou knihu bude prezentovat i náš kolega, lektor, textař, spisovatel a baskytarista David Hrbek . Sbírku jeho nejen písňových textů pod názvem Dobrou noc, odcházím
vydává nakladatelství Druhé město a kromě autora ji osobně uvede i vydavatel, básník
a spisovatel Martin Reiner.
Ze své knížky Jmenuji se Emanuel Fajahyla z nakladatelství Baobab pro malé i velké
o trochu osamělém spisovateli, kterému se život obrátí naruby, když se u něj zabydlí
medvěd, bude 22. srpna číst i Dagmar Urbánková, jejíž práce s jazykem nemá daleko
k divadlu, její příběhy jsou vždy potěšující, neambiciózní, a přesto v naší mysli dlouho
rezonují (nakladatelství Baobab).

KALENDÁŘ AKCÍ
čt 25. 6. | 21.00 hodin | čestné
nádvoří amo | vstupné 150 kč

Ondina | Malá mořská
milovaná / PROART BRNO,

činoherně-pohybová kreace
o vodních pannách a vílách
út 23. 6. | 19.00 hodin | mmu
trojlodí | vstup volný,
rezervace nutná

Čintamani a ptáci

LOUTKOVÉ DIVADLO
Protože naši pravidelní návštěvníci přišli kvůli epidemii o několik jarních loutkových
představení (nejen pohádek!), chceme jim to přes prázdniny vynahradit. Hrát se však
nebude v Mozarteu, nýbrž různě jinde po muzeu.
Volné sdružení umělců vi.TVOR představí 8. července na severní terase AMO loutkovou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou hrají s dřevěnými totemovými
loutkami, inspirovanými poetikou výtvarníka Zbyňka Sekala.
Pražský soubor Anička a letadýlko, který se měl v dubnu představit se třemi loutkovými kusy, uvede první srpnovou neděli (2. 8.) odpoledne na čestném nádvoří
Arcidiecézního muzea svou vílu v představení pro děti Vivi tady nebydlí! Vivi není jen
tak ňáká víla / nemá závoj a není vůbec bílá / už je prostě taková / je to víla panková /
provází ji divná tajná síla.
Stejný soubor pak tentýž večer rozehraje Sólo pro Bedřicha , loutkovou črtu, na kterou naopak děti nesmí. Příběhem Bedřicha, jenž se podle podtitulu klene od romantismu až k postmoderně, provází perverzní múza – Duše umělce a tajemný Medvěd,
který hraje na kytaru píseň, jejíž melodii nikdo neslyší. Bedřich chtěl zachránit svět,
ale nakonec nezachránil ani sám sebe: Umírám se svou věrnou Marlborkou na rtech,
kterou sem za svůj posranej život ani nestihl vykouřit. Děj je místy smutný, ale představení je veselé a jako celý lidský život i krátké.
Dospělé veřejnosti bude v pátek 21. srpna určena též loutková rekonstrukce Johana
Doktora Fausta v podání experimentálního souboru Handa Gote. Umělci rekonstruují představení z druhé půli 19. století takřka pietně. S úplnou sadou velkých loutek, které byly vyrobeny dobovými technologiemi podle původních figur tradičních
loutkářských rodů Karfiolů, Maiznerů a Nováků, napodobují dobové svícení i ozvučení. Hru nastudovali typickým hlasovým projevem tehdejších herců, tzv. pimprláčtinou.

KONCERTY
Terasu Muzea moderního umění rozezní přes léto
několik koncertů. V první polovině července vystoupí
pravděpodobně sólově samorostlá slovenská zpěvačka a písničkářka Katarzia . V druhém srpnovém
týdnu můžeme diváky pozvat na koncert textaře,
písničkáře, bloggera a autora komiksů, který vystupuje pod pseudonymem Kittchen a na konci srpna
vystoupí mnohožánrová brněnská kapela Květy
se svým frontmanem Martinem E. Kyšperským.
Jako součást tradičního olomouckého letního festi
valu Colores se v neděli 26. července uskuteční
v Mozarteu houslový recitál z děl španělských a latinskoamerických autorů houslistky Lady Fedorové
v klavírním doprovodu Lucie Kaucké.

PŘEDNÁŠKY
Od srpna se můžete těšit také na nový cyklus přednášek
kurátorů Středoevropského fóra, který instituci dále otevírá veřejnosti. Zvolený formát je flexibilní a proměnný,
záleží vždy na volbě mluvčího a jeho tématu. Krom klasické přednášky se lze setkat také s reflexí konkrétní výstavy, rozhovorem nebo malou exkurzí. Například v úterý
25. srpna promluví Barbora Kundračíková na téma muzea,
fóra a vizuální manipulace.

Scénické čtení povídky
K. Čapka k výstavě Umění tapiserie. Účinkuje Václav Bahník,
režie Tomáš Soldán.
st 8. 7. | 15.00 hodin | amo –
severní terasa | vstupné 80 kč

Dlouhý, Široký a Bystro
zraký / VI.TVOR | Loutkové

divadlo pro rodiče s dětmi 6+
čt 9. 7. | 20.00 hodin | terasa
kavárny mmu | vstupné 200 kč

Katarzia / Koncert slovenské

zpěvačky a písničkářky

út 14. 7. | 19.00 hodin |
mmu – galerie | vstup volný,
rezervace nutná

Nebe polité inkoustem

Scénické čtení k výstavě Šero
i jas. Vězeňská poezie Ivana
Martina Jirouse. Účinkují Petr
Kubes a Daniela Hanelová,
režie Tomáš Soldán.
pá 17. 7. | 19.00 | parkán mmu
| vstupné 100 kč

Olivy na parkánu

Divadelní improvizace
pod širým nebem
ne 26. 7. | 19.00 hodin
| mozarteum

Houslový recitál z děl
španělských a latinsko
amerických autorů

Lada Fedorová – housle | Lucie
Kaucká – klavír | Festival
Colores Olomouc 2020

po–pá 27. – 31. 7. | mmu, amo

Umění nezná hranice

st 12. 8. | 20.00 hodin |mmu
terasa | vstupné 150 kč

Kittchen / Koncert

Příměstský tábor | tvůrčí
workshopy | 9 – 15 let
cena 1 500 Kč
út 28. 7. | 19.00 hodin | amo –
čestné nádvoří | vstup volný,
rezervace nutná

Dvojí domov / Scénické čtení
k výstavě JAKO HOST z díla
Jakuba Demla a Jana Čepa.
Účinkují Stanislav Šárský a Igor
Bareš, režie Tomáš Soldán.
čt 30. 7. | mmu terasa
| vstup volný

út 18. 8. | 19.00 hodin | mmu
terasa | vstup volný,
rezervace nutná

Dějiny světla / Scénické
čtení z románu Jana Němce
k výstavě Fotoblok.
Účinkuje Robert Mikluš,
režie Tomáš Soldán
srpen | mmu terasa
vstupné 200 kč

I am Normal: Example No. 3

David Hrbek: Dobrou noc,
odcházím / Uvítání knihy,

autorské čtení

ne 2. 8. | 15.00 hodin | amo
– café amadeus | čestné
nádvoří | vstupné 80 kč

BURAN TEATR BRNO | Instalace-performance-happening
čt 20. 8. | mmu terasa
| vstupné 150 kč

Květy / Koncert

Vivi tady nebydlí! / ANIČKA

A LETADÝLKO | Loutkové
divadlo pro rodiče s dětmi 6+

pá 21. 8. | 22.00 hodin | amo –
hospodářský dvůr
| vstupné 150 kč

Johan Doktor Faust

HANDA GOTE | Loutkové
divadlo pro dospělou veřejnost

ne 2. 8. | 20.00 hodin
| amo – čestné nádvoří
vstupné 100 kč

Sólo pro Bedřicha
aneb Od postmoderny
k romantismu / ANIČKA

so 22. 8. | 14 – 16.00 hodin
| amo | děti vstupné 50 kč
doprovod vstup volný

Cirkus ulice a Maškary

A LETADÝLKO | Loutkové
divadlo pro dospělou veřejnost

Výtvarná dílna pro děti 7+
s Dagmar Urbánkovou

so 8. 8. | mmu – parkán
| děti vstupné 50 kč,
doprovod vstup volný

so 22. 8. | 18.00 hodin | amo
vstup volný, rezervace nutná

Kdo si hraje, nezlobí!

Výtvarně-literární program
pro rodiče s dětmi 6+ s Dagmar
Urbánkovou
po – pá 10. 8. – 14. 8. | amo

Loutka, na každém rohu
Divadlo, kam se podíváš
Hra, v každém oka mžiku

Příměstský tábor | 9 –15 let
Literárně-dramatická
a loutková dílna | cena 1 500 Kč

Dagmar Urbánková:
Jmenuji se Emanuel
Fajahyla / Autorské čtení

út 25. 8. | 20.00 hodin
| kavárna mmu | vstup volný

Muzeum, fórum, vizuální
manipulace a iluze

Přednáška B. Kundračíkové

čt 27. 8. | 20.00 – 23.00 hodin
| mmu terasa | vstup volný

Art brut film Olomouc 2020

změna programu vyhrazena
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O městě, krajině, umění

Olomouc 1919–1989

muzeum moderního umění olomouc
trojlodí | 22. 10. 2020 – 7. 3. 2021
Výstava je pokusem postihnout to nejpodstatnější z olomoucké
výtvarné kultury, urbanismu, architektury, vztahu Olomoučanů k řece,
jež protéká městem, k příměstské krajině, ale rovněž k historickému
jádru a jeho památkám. Podstatnou součástí expozice je mimo jiné
řada projektů, jež zůstaly neuskutečněny,
a budou – zejména v takovém množství –
představeny vůbec poprvé.

Šero i jas / Stvořená příroda
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
muzeum moderního umění | galerie
28. 5. – 13. 9. 2020
Příroda stvořená a zrozená imaginací umělců v časovém období 19. a 20.
století je hlavní téma výstavy Šero i jas, která představí další část sbírek
Muzea umění. Nečekejte historické mapování či chronologické zpracování pojetí přírody ve výtvarném umění, vybraná díla jsou především zaměřena
na divákovu citlivost a představivost.
více na str. 22

umění v Polsku

muzeum moderního umění | salon, kabinet
28. 5. – 4. 10. 2020

Jedinečnou tvorbu jednoho z klíčových představitelů polského poválečného geometrického umění Jana Pamuły představí
v Česku vůbec poprvé retrospektivní přehlídka. Zakladatel a průkopník počítačového umění v Polsku Jan Pamuła je osobností
evropského formátu. Jeho díla jsou v majetku předních muzejních institucí a pravidelně se objevují na významných výstavách
v Polsku i v zahraničí.

Domov a svět

Umění tapiserie

Jan a Jan

Dílo a jeho předobraz

Legendy Jana Nepomuckého
a Jana Sarkandera
ve výtvarném umění

muzeum moderního umění | trojlodí
28. 5. – 27. 9. 2020
Tapiserie je po staletí formou umění, které kombinuje krásu s praktičností a nesmrtelnými příběhy, osobnostmi a historickými událostmi.
V tapiseriích se spojuje výtvarné umění s klasickým textilním řemeslem, ovšem vždy byly považovány spíše za monumentální umění a podle
toho rovněž hodnoceny. Obsahem výstavy
budou především tapiserie vyrobené na základě
děl předních českých autorů, ve vybraných případech je doplní jejich výtvarné předlohy a návrhy.
Projekt připomene obě místa, kde se tapiserie
v českých zemích dodnes vytvářejí, tedy manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).

(součást trienále)

muzeum moderního umění – sefo | salon, kabinet
22. 4. – 5. 9. 2021

Nejzajímavější fotoknihy z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska,
Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska poprvé zpracované v jedné výstavě – to je polská výstava Fotoblok, která se přestěhovala
z Krakova do Olomouce. Návštěvníci se mohou těšit na utopické vize
budoucnosti či avantgardní snění, snahy o modernizaci a nezávislost
nebo obyčejné záblesky každodenního života se v nich mísí s propagandou, líčením válečného traumatu a záznamem existenčních těžkostí v důsledku společenských změn 20. století.
více na str. 20

arcidiecézní muzeum olomouc, galerie
5. 11. 2020 – 7. 3. 2021
Loni jsme si připomínali výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého a letos uplyne 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí,
dva Janové, dvě téměř identické legendy. Výstava Muzea umění Olomouc se zaměří na jejich posmrtné životy a představí, jak byli Jan Nepomucký a Jan Sarkander projektováni ve výtvarném umění.

Galerie a muzeum
litoměřické diecéze
JAKO HOST Arcidiecézního
muzea Olomouc
arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
28. 5. – 18. 10. 2020

První výstava kompletního souboru textogramů Jiřího Koláře s názvem Babyluna je důležitým klíčem k poznání Kolářovy rané tvorby.
Kolář zde na padesáti pěti listech představuje
symbolický útvar založený na propojování techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy.
Soubor je jedinečný svou kompletností a uceleností,
které u jiných Kolářových prací z tohoto období chybí.
Výstava tak zároveň nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení autora spojeného s uměleckou tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

středoevropského umění a kultury
muzeum moderního umění / sefo | trojlodí
22. 4. – 26. 9. 2021

Jan Pamula | Průkopník počítačového

Střední Evropa ve fotografických knihách

muzeum moderního umění olomouc | galerie
1. 10. 2020– 3. 1. 2021

Universum | Trienále současného

Trienále je součástí programu Středoevropského fóra Olomouc,
svou pozornost soustředí na aktuální trendy a tendence nejen
ve vizuálním umění, ale také v jiných médiích či uměleckých formách. Připravujeme je ve spolupráci s řadou partnerů v rámci
města, krom muzejních budov zasahuje také veřejný prostor.

Fotoblok

Jiří Kolář / Babyluna

NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT V ROCE 2021

Výstava je první částí projektu, jehož cílem je
představení dvou výjimečných institucí svého
druhu v České republice – Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea Olomouc.
Výběr exponátů litoměřické Galerie budou moci
obdivovat návštěvníci olomouckého Arcidiecézního muzea v létě a těšit se mohou na umělecká
díla od 12. do 19. století. Mezi exponáty nebudou
chybět například hlava apoštola ze Žitenic (kolem
1180), socha Assumpty z Bystřice (kolem 1430),
barokní obrazy Petra Brandla a Antona Kerna či
sochy Matěje Václava Jäckela a Matyáše Bernarda Brauna. Ze sbírek litoměřických biskupů ukážeme vzácné desky z oltáře se sv. Olafem (kolem
1510) z kolínské dílny Berthela Bruyna, světice ze
Stvolínek (kolem 1480) nebo obraz Klanění pastýřů Jana Steena.
více na str. 26

Matej Krén / Mnemocinema
muzeum moderního umění | salon, kabinet
12. 11. 2020 – 21. 3. 2021
Matej Krén je jedním ze slovenských výtvarníků, jejichž tvorba si získala
výrazné mezinárodní uznání. Široká veřejnost ho zná především díky jeho
instalaci IDIOM, kterou v roce 1998 natrvalo umístil do vestibulu Městské
knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Instalace, která je vytvořena přibližně z 20 000 knih, je symbolem nekonečnosti poznání a autor za ni získal i nejvíce ocenění. Na tuto instalaci navazuje
i jeden ze dvou projektů, které představí výstava Matej Krén Knihy / Obrazy
v červnu 2020 v Muzeu umění Olomouc, PASÁŽ MNEMOCINEMA.
Skutečná materie knihy je
odstraněná a z původního
myšlenkového rámce se díky
moderním technologiím
a projekci na LCD monitorech, stává pasáž virtuální
reality s předstíranou přítomností knih. Druhým
projektem je AMNEZITÁŘ,
výstava objektů vytvořených
z vyřazených knih, které prošly
destrukčním procesem, zastaveným těsně před jejich zničením.

muzeum moderního umění – sefo | trojlodí
21. 10. 2021 – 20. 3. 2022
Cílem Středoevropského fóra je propojit region, tj. Olomouc,
potažmo Českou republiku, se středoevropským, potažmo
evropským, kontextem, překročit hranice médií či stylů vázaných
na komunitní rámec a nabídnout jejich srovnání napříč uměleckými formami. Výstava, která testuje možnosti připravované
stálé expozice pro SEFO, proto využívá metafory domova a prostřednictvím konkrétní tvůrčí osobnosti nastiňuje tradici „kraje“,
který má tendenci o svou identitu opakovaně přicházet a průběžně ji rekonstruovat.

Petr Zlamal | Archeologie paměti

muzeum moderního umění – sefo | salon, kabinet
Retrospektivní výstava Petra Zlamala (*1949), souputníka a spolužáka některých členů volného seskupení 12/15. Výstava představí umělcovu pozoruhodnou figurativní i krajinářskou tvorbu,
vyznačující se svrchovaným malířským výrazem a citem pro neokázalou výrazovou monumentalitu.

eARTh | Člověk a universum ve výtvarném

umění od pravěku po současnost

(součást trienále)

arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
22. 4. – 19. 9. 2021
Výstava představí způsoby lidského přemýšlení a vyjádření prostoru, ve kterém člověk žije, který přetváří a který interpretuje
od pravěku až po současnost.

Tibetský budhismus

(součást projektu Domov a svět)

arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
7. 10. 2021 – 22. 2. 2022
Tibetské umění je neodmyslitelně spjato s náboženstvím. Skvostná malířská a sochařská díla byla tradičně součástí interiérů
klášterů a bohatých obydlí. Výstava představí reprezentativní
výběr tibetského umění ze sbírek Lamaistické podsbírky Náprstková muzea, která dohromady čítá přibližně 3000 předmětů.
Většinu z nich tvoří malby, plastiky božstev, rituální artefakty,
hudební nástroje a obětiny.

DĚTEM
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Milé děti, milí dospělí,

Jak postupovat?

na poslední stránce našeho časopisu se
opět budeme zabývat výtvarným uměním.
Tentokráte se na chvíli stanete těmi, kdo vybírají díla na výstavu, tedy poznáte alespoň z části
pracovní náplň jedné důležité profese spojené
s provozem výtvarného umění – tzv. kurátora .

Nejprve se na výstavu Galerie a muzeum litoměřické diecéze
JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc (28. 5. – 18. 10. 2020)

Aktuální výstava v Galerii Arcidiecézního
muzea představuje zlomek umělecké sbírky
z majetku litoměřické diecéze. A jsou na ní
k vidění skutečně unikátní výtvarná díla.
Některá z nich se mohou stát položkami
vaší výstavy.

Naši lektoři se se zapojili
do projektu Pedagogické fakulty
a vymýšleli tipy pro domácí výuku
Bez názvu. Nedatováno. – Nový projekt
olomoucké Pedagogické fakulty, ke kte
rému se připojili také lektoři edukačního
oddělení Muzea umění, je metodickou
podporou pro učitele výtvarné výchovy
i muzejní a galerijní pedagogy. V době
pandemie koronaviru sloužily stejnojmen
né stránky také jako inspirace rodičům
a dětem pro domácí výtvarné aktivity.

letních měsíců, protože zatím sami nevíme,
jaká omezení nás čekají při práci s publikem
kvůli možné nákaze,“ slíbil Marek Šobáň.
Muzejní pedagogové během koronavirové
krize také zpřístupnili veřejnosti na stránkách www.muo.cz některé vytvořené samoobslužné pracovní listy a také již zmíněné
dětské stránky časopisu Muzeion. „Domnívám se, že kreativní lidé v nich našli inspiraci a snad i radost z nabízené tvůrčí práce
během volných chvil těchto neplánovaných
prázdnin,“ dodává Šobáň.

adresa:

student (15 – 26 let) | 200 kč

psč:

senior (nad 60 let) | 200 kč

datum narození:
e-mail:
tel.:
datum přihlášení:

rodinné členství (2 dospělí, 2 děti) | 500 kč
platbu členských příspěvků lze rozložit do dvou plateb
(první – do 30. června, druhá – do 30. října)

a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů

1
2
4
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Proč BEZ NÁZVU. NEDATOVÁNO.

označte typ členství:

člen | 400 kč

l

•

Tento netradiční název je vypůjčený z galerijních popisků a vyjadřuje výchozí situaci,
jež může nastartovat dobrodružné pátrání
po významech uměleckých děl a jedinečnou
cestu za poznáním lidské kultury a sebe sama.
Když se setkáváme s uměleckým dílem a ani
popisek nám neukazuje směr, je jen na nás,
kudy se při interpretaci uměleckého díla vydáme. Předem není nikdy jasné, co objevíme.

jméno:

Na závěr nezbývá než celou papírovou galerii vystřihnout, slepit a někam vhodně
vystavit. Přejeme hodně zdaru!

l

r

chcete muzeion do schránky? staňte se členem spolku přátel muzea umění.
PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL
MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC

*

informace si přeji zasílat:
poštou

e-mailem

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

Spolek přátel Muzea umění
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
přihlášku lze vyplnit také
elektronicky na www.muo.cz

lep

„Na stránkách jsou tipy na výuku i domácí tvoření a také edukační klipy využívající některá
díla Muzea umění Olomouc, na jejichž scénářích naši edukátoři spolupracovali či je kompletně vytvořili,“ říká vedoucí edukačního
oddělení Marek Šobáň.
V předešlých měsících byla klíčová především záložka Tvoříme doma. „Kvůli pandemii
COVID-19 byly uzavřeny školy, některé stále
jsou. Učitelé se snažili aktivovat e-learning,
rodiče vymýšlejí svým dětem smysluplné
využití volného času a my jsme cítili, že právě
v této době můžeme být užiteční,“ říká autorka projektu Petra Šobáňová z Pedagogické
fakulty UP. „Na stránky jsme začali dávat
pracovní listy s výtvarnými aktivitami, které

mohou děti dělat s tím, co mají doma. Pravidelně doplňujeme nové a jsme rádi, že se šíří
mezi děti a rodiče. Proto jsme zřídili i facebookovou stránku.“ Nutno dodat, že velký kus
práce odvedla výtvarnice Pavla Baštanová,
která je autorkou vizuální podoby projektu.
Právě na tvorbě pracovních listů se podíleli také lektoři z muzea. „Důležité je vymyslet
kreativní zadání pro výtvarnou činnost, kterou děti zvládnou klidně u pracovního stolu
ve svém pokojíku. S tím máme v muzeu bohatou zkušenost, například vymýšlíme stránky
pro děti i do časopisu Muzeion. Všichni jsme
se tedy zapojili do nového projektu a připravovali jednotlivé listy či klipy. Na vymýšlení
takových aktivit budeme pokračovat i během

vypravte a důkladně si ji prohlédněte. U deseti výtvarných děl naleznete
zde uvedenou značku: Právě z nich můžete sestavovat svou kolekci.
Postačí, když si jejich zmenšené kopie či výřezy po návratu domů vystřihnete z nabídky
na této stránce a nalepíte na patřičné místo: reprodukci obrazu na zeď, sochu na sokl
a předmět uměleckého řemesla do vitríny. Ale pozor! Máte možnost umístit pouze čtyři
díla, měli byste proto udělat velmi promyšlený výběr. Z toho důvodu bude opravdu
žádoucí, když se do muzea na výstavu nejdřív vypravíte a uvidíte originály na vlastní oči.
Osobní prožitek z takového setkání vám totiž malá kopie v časopise nikdy nepřinese.
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Galerie a muzeum
litoměřické
diecéze

JAKO HOST

Arcidiecézního
muzea Olomouc
Litoměřice Diocese Gallery and Museum
VISITING
Olomouc Archdiocesan Museum

arcidiecézní muzeum olomouc
26. 3. — 21. 6. 2020

