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Proluka SEFO už není
prázdná, zaplňte ji svými slovy!
Nová knižní edice představí proslulé
olomoucké fotografy

JAN PAMUŁA

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

EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vystavovat současné či širšímu publiku nepříliš známé výtvarníky je odvaha. A pokud
k nim ještě přidáte umělce z blízkého zahraničí – byť by i doma byli populární – v tradičně
do sebe zahleděné české kotlině či moravském úvalu, je to odvaha na třetí. Ale kdo jiný
by se takovéto výzvy měl chopit než státní instituce, jako je Muzeum umění Olomouc.
Pokud Vás baví odhalovat neznámé, objevovat netušené a nalézat souvislosti, pak je tu
právě pro Vás trienále současného středoevropského umění SEFO 2021.
Přijďte, objevujte a nalézejte…
Tomáš Kasal PR manažer Muzea umění Olomouc

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

OBSAH

Denisova 47, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Václavské náměstí 4, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ
Sněmovní náměstí 1, Kroměříž / Arcibiskupský zámek

4

		 JAN PAMUŁA: Do Olomouce putujeme jako do Mekky
10

		

OTE VÍR ACÍ DOBA

muzeum moderního umění
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i mimořádné představení s robotem

rodinné: 160 Kč (2 dospělí +1 – 3 děti 7 –18 let)

Trojlodí
základní: 100 Kč | snížené: 70 Kč
rodinné: 200 Kč (2 dospělí +1 – 3 děti 7 –18 let)

vstupné do celého objektu
základní: 160 Kč | snížené: 120 Kč
rodinné: 320 Kč (2 dospělí +1 – 3 děti 7 –18 let)

		
34

		
35

Podzim nabídne oblíbené rodinné workshopy i nové
programy pro školy | Tvořivé léto pod širým nebem

MUO DĚ TEM –

Dětem

Informace/pokladna: 585 514 241
www.muo.cz

Redakce: Tomáš Kasal, Lukáš Horák, Jan Andres, Barbora Kundračíková,

Tisk: PROFI-TISK GROUP, s. r. o.,

Petr Dvořák, Terezie Čermáková, Helena Zápalková, Ladislav Daněk,

Chvalkovická 5, 772 00 Olomouc

Štěpánka Bieleszová, Marek Šobáň, Jakub Frank, Alexandr Jeništa

Náklad: 1000 ks | Neprodejné

Foto: Tereza Hrubá, Markéta Lehečková, Zdeněk Sodoma

Vytištěno na recyklovaném papíru.

Grafická úprava / předtisková příprava: Petr Šmalec

Registrace MK ČR E 22322 | ISSN 2464-5710

Denisova 47, 771 11 Olomouc

Titulní strana: Jan Pamuła, Barevný strojek s posloupností

Máte-li zájem dostávat časopis pravidelně, staňte

IČ: 75079950

výměnných prvků, 1975 –1976, sbírka Renaty a Grzegorze Królových

se členem Spolku přátel Muzea umění Olomouc.

časopis Muzea umění Olomouc
čtvrtletník – číslo 4/2021

Vydává: Muzeum umění Olomouc,

ROZHOVOR
KRÁTCE

4

5

Legenda polské výtvarné scény – Jan Pamuła – je jednou z klíčových osobností prvního
ročníku Trinále SEFO 2021. Do umění vnáší již od sedmdesátých let kooperaci mezi
umělcem a počítačem a díky tomu patří k předním představitelům tohoto druhu umění ve
střední Evropě. Muzeum umění jeho díla představuje hned ve dvou výstavních projektech
Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku a Jan Pamuła | Světelné objekty.

JAN
PAMUŁA

Do Olomouce putujeme
jako do Mekky

„Když jsem viděl výstavu přímo na místě v Olomouci, jak ji krásně instaloval pan Ladislav
Daněk, protože on navrhoval expozici, má na to
oko, tak mě to až dojalo. Výstava je krásná,“
řekl při své návštěvě Olomouce Jan Pamuła.
Není to poprvé, co v Muzeu umění vystavuje. V roce 2018 byl jedním z polských autorů
zastoupených na výstavě Abstrakce.PL. „Olomoucké muzeum je v Polsku stále známější.
Nejeden polský umělec dnes sní o tom, že
zde jednou bude vystavovat. Takže i já jsem
moc rád, že jsem se mohl do Olomouce vrátit
s vlastní výstavou. Ona se odkládala čtyřikrát,
takže už jsem pomalu ztrácel naději, ale nakonec se u mě objevily dodávky a odvezly mé
práce. Říkal jsem si: dobře, tak asi přece jen
něco bude, to je fajn,“ usmívá se Pamuła.
„Mých prací existuje opravdu hodně, takže
ne všechno se na výstavu vešlo, ale během
jejího trvání chystáme určité obměny. Vlastně teprve teď vidím, kolik jsem za svůj život
vytvořil věcí. Možná až příliš, člověk by měl být
spíš asketa a nezanášet zbytečně svět. Ale
na svou omluvu musím dodat, že své věci neustále třídím. Mám taky radost z toho, že se tu
můžu setkat s řadou prací, které jsem neviděl
třeba čtyřicet let. A tady jsem se s nimi mohl
zase shledat, a ještě v takové krásné instalaci. Takže se jenom tak procházím po výstavě
a koukám kolem sebe.“
Pro Pamułovy práce je klíčová matematika.
Proto redakce Muzeionu požádala profesora
Jana Andrese z Katedry matematické analýzy
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, aby jej během jeho návštěvy v Olomouci
„vyzpovídal“.

Jste označován za průkopníka počítačového umění. Líbí se vám taková
charakteristika?
Já jsem to nevymyslel, ale je to částečně pravda. V Polsku byly pokusy s počítačem už přede
mnou, ale to bylo takové „vědecké“ umění.
Zkoušeli různé tisky, různé pokusy, ale ty
prováděli inženýři, technici. Měli třeba nějaký
prográmek, díky kterému jim na alfanumerické
tiskárně krásně vycházela Mona Lisa či jiný
obraz. Kolem roku 1970 se polská informatika
skvěle rozvíjela, měla rané počítače jako Odra
a další. Edward Ihnatowicz dokonce vyrobil
robota, který reagoval na lidské podněty. To
byl skutečně rok 1970. Ale pokud jde umění,
které by bylo založené na vlastním programu?
Takové programy nebyly. O deset let později
jsem dostal příležitost v Centre Pompidou,
kde byl Atelier de Recherche des Techniques
Avancées – pokročilých technologií. Tam jsem
vytvořil více než šedesát prací založených
na programu, který napsal přímo pro mě Philippe Keller za použití Visual Basic. Měl jsem
jasně dané požadavky, jak provádět dělení, aby
se prvky neopakovaly. Philippe Keller zpočátku

Jan Andres a Jan Pamuła

řekl, že to nejde, že jsou na to počítače ještě
příliš slabé, ale později to udělal. Program jsem
dostal k dispozici a používal jsem ho na počítači Tectronic, který byl ještě takový velký. A byl
k tomu plotter, jenže takový maličký na velikost
A3. Psal fixou.

Jak to prakticky fungovalo?
Do programu jsem zadával parametry, například rozptyl, počet dělení, čtyři na čtvrtou
nebo čtyři na sedmou, čtyři na desátou, ale to
už se ty linky slévaly. Když jsem zadal 60 nebo
70 procent rozptylu, kompozice byly z velkých
a malých prvků. Bylo to založené na generátoru náhodných čísel. Mohl jsem si vybírat. Nikdy
se neopakovala ani jedna kompozice. To mě
velmi udivovalo. Říkám informatikovi: „Filipe,
nebude se to opakovat?“ A on: „Ne. Generátor
náhodných čísel funguje tak, že se nikdy nic
neopakuje a budeš mít tolik kompozic na výběr,
že ti z toho půjde hlava kolem.“ Já jsem si ty
kompozice prohlížel a vybíral z nich ty, které
se mi líbily z estetického hlediska, a posílal
je na plotter. Plotter je pak nakreslil. Nejlepší
kresby zůstaly ve Francii v archivu, ale část
jsem si mohl nechat pro sebe. To bylo takové
moje první setkání s počítačovým uměním, jak
se mu tehdy říkalo. To byl rok 1980.

Jak jste ve své práci pokračoval v Polsku?
Vrátil jsem se do Krakova, kde jsem byl domluvený v Cyfronetu, ale brzy na to byl vyhlášeno
stanné právo a moc v Polsku převzala armáda.
Cyfronet zavřeli, všechno zavřeli, nemohl jsem
nic dělat. Tak jsem začal podle těch kreseb
z Francie malovat obrazy. A tak se stalo, že
nezůstalo jen u kreseb, ale přenášel jsem je
na plátno jako obrazy už tradiční metodou.

Například série Deset verzí jednoho obrazu
vychází z jedné kresby, ale prostřednictvím
barvy se zcela proměňují.

Takže barevné variace?
Ano. Barevné variace umožňují získat zcela
odlišné obrazy. Stalo se to pro mě takovým
velmi hlubokým zdrojem malířských aktivit.
I grafických. Protože grafiky jsem podle tohoto
principu dělal taky.

Severská filozofie
V jednom rozhovoru ve své knize připomínái
te dvě osobnosti v souvislosti se skandinávskou filozofií. Jedním je Søren Kierkegaard
a druhým Emanuel Swedenborg. Zajímalo by
mě, jaký je vztah mezi jejich filozofií a vaším
dílem? Jak lze rozumět této inspiraci? Nedovedu si totiž představit řekněme Kierkegaardovu filozofii transformovanou do vašich
prací. Jak to tedy můžeme chápat?
Největší dojem na mě udělal Swedenborg.
Začal jsem číst jeho knihy, koupil jsem je v Londýně. Náhodou jsem narazil na Swedenborg
Society. Měli knihkupectví Swedenborg Society Bookstore. Já jsem tam chodil, dlouho jsem
se jen díval do výlohy, než jsem se rozhodl vejít
dovnitř. Ale nakonec jsem vešel a začal si trochu číst tam na místě. A hned jsem si i nějaké
brožurky koupil. Později i větší knihy. Čte se to
těžko. Nicméně – zkrátka mi to obrátilo celý
svět vzhůru nohama. Pokud vím, vy se zabýváte teorií chaosu?

Ano. Deterministického chaosu.
A já naopak: zabývám se teorií řádu, ve svých
pracích. Vlastně neteoretizuji, ale praktikuji. i
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JAN PAMUŁA / JAN ANDRES
Sibelius. Nejdřív byl samozřejmě Beethoven,
Mozart… Beethovena jsem poslouchal jaksi…
extaticky. Upadal jsem do takového stavu.
V mládí to tak bývá. Zato Sibelius – v něm je
taky nějaké tajemství. Je takový silně severský,
skandinávský a je v něm ten nordic spirit, který
očišťuje. Velmi očišťuje. Zároveň víme, že to byl
svobodný zednář, jezdil do Anglie, kde vstoupil
do lóže, a má tu duchovní rovinu velmi hlubokou. Podobně jako Mozart.

Ano, ten také.
To je to obrácení se k duchu, skrze takové
formy, které měli tehdy k dispozici, ale vždy
v tom bylo nějaké tajemství, které to dílo
inspirovalo. Takže máme tolik nádherných věcí,
příkladů v duchovní sféře, že jsem za nimi létal
jako můra ke světlu, vyhledával jsem je. To bylo
období hledání, které je v mládí vždycky těžké.
Ale když to člověk správně zformuje, když má
ty správné duchovní průvodce – já jim takhle
říkám, že to byli průvodci po sféře ducha.

A jak se to odrazilo ve vaší tvorbě, konkrétně
v dílech z výstavy v Muzeu umění?
Pohled do výstavy Jan Pamuła | Průkopník počítačového
umění v Polsku

i A to hledání harmonie, řádu – na to jsem našel
odpověď u Swedenborga. Protože Swedenborg, což je divné, byl mystik…

Vizionář

prof. Jan Pamuła,
laureat Grand Prix d’Honneur

Ano. Ale byl to i vědec.

Polský malíř, grafik, tvůrce geometrických
objektů. Výtvarné studium absolvoval na krakovské Akademii výtvarných umění v letech
1961–1968 a na École nationale supérieure des
beaux-arts v Paříži v roce 1967. Působí jako
pedagog na své alma mater, v letech 2002–
2008 zastával funkci rektora. V roce 1980 získal stipendium francouzské vlády, v roce 1982
Kościuszkovské nadace v New Yorku, o rok
později Fulbrightovo stipendium. Vyučoval
na University of Connecticut ve Storrs. Je členem II. krakovské skupiny a laureátem Ceny

Inženýr v hornictví. V dolech na měď vymýšlel
různé systémy, které pomáhaly při těžbě mědi.
Ale já uviděl celý ten jeho vesmír – od nejvyššího ducha až po zem. Tak jej koncipoval. Nevíme, jestli to byla jeho skutečná vize, ale takové
vize míval. Například když pobýval ve Falunu,
tak ve Stockholmu byl v tu dobu požár. A on
popisoval, které domy hořely.

Witolda Wojtkiewicze (2003). Pro umělcův
tvůrčí vývoj byla klíčová 70. léta, kdy se začal
zajímat o geometrickou abstrakci a zároveň
našel zdroj inspirace ve filozofii a mysticismu.
V roce 1980 vytvořil první sérii počítačových
kreseb realizovaných v podobě grafik a ručně
malovaných obrazů. Je považován za průkopníka polského počítačového umění.

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc.
Profesor matematiky na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky a hostující profesor na Université Paris
1 Panthéon – Sorbonne. Odborné zaměření:
nelineární a mnohoznačná analýza, nelineární diferenciální rovnice a inkluze, dynamické
systémy, fraktály. Dlouhodobě spolupracuje s Muzeem umění, například spolu se synem
Janem Andresem ml. připravili výstavu a katalog Marnotratný milovník barev | Stanislav
Menšík (1912–1970) či výstavu i katalog Na hlubinu | Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech 1938–1940.

Praktický inženýr.

A všechno se přesně tak stalo.
Ano. A také hovořil s mrtvými. Takže je to
trochu magie, mysticismus. To na mě udělalo
velký dojem. Nejvíce mě zaujalo to, jak všechno uspořádal. Celý svět byl u něj uspořádaný,
v jeho textech. Napsal více než 20 svazků
a přitom byl už starší, když u něj došlo k té proměně. Vlastně to bylo i fyzicky téměř nemožné,
přesto toho tolik napsal. A pokaždé, když
údajně rozmlouval s Mojžíšem, s biblickými
postavami, se u něj měnil styl písma. Celé to
jeho dílo Arcana Cœlestia se čte velmi těžko,
v Polsku ani neexistují překlady, já jsem je četl
v angličtině.

Jak se projevil ve vaší práci?
On mi tak trochu uspořádal svět. Začal jsem
znova, od jednoduchých tvarů, kruhu, to byla
taková kosmická abstrakce. Byla to pro mě
určitá záchrana, nová cesta, něco nového, co
je zároveň těžké uskutečnit a akceptovat, protože jsem už předtím dělal figurativní malbu
a grafiku a bylo to fajn, líbilo se to. A teď jsem
musel začínat od začátku. Ale nějak jsem
si prošel tím obtížným obdobím a později

zase začali brát mé práce na výstavy… takže
Swedenborg je pro mě velmi důležitá osobnost.
I když je to Švéd. Protože v jeho dobách Švédi
Polsko spíš drancovali a ničili. Byl jsem šťastný,
že jsem najednou mohl přejít do jiné dimenze.
A jestliže něco z toho, co dělám, lidem dává
nějaký pocit řádu, tak mě to velice těší.

Četl jsem také, že máte rád hudbu, a nejradši
prý máte Jeana Sibelia. Je to tak? U zmíněného Sørena Kierkegaarda mě zaujalo toto:
i když zemřel poměrně mladý, měl něco přes
čtyřicet, celý jeho život doprovázely mystifikace. Publikoval třeba pod cizím jménem…
ale to, co je důležité, jsou křesťanské základy. On byl křesťan a přitom existencialista.
Jestliže tedy přejdeme k vašim pracím: Co
pro vás znamená hudba, konkrétně ta Sibeliova, a Kierkegaardovy knihy, to křesťanství
řekněme v existenciálním pojetí? Je to pro
vás jen určitý základ, nebo ve vašich pracích
najdeme i nějakou transformaci těchto
podnětů?
Kierkegaard mi velmi pomohl v těch raných
pracích. Mé figurativní práce byly silně psychologické. A on mi pomohl se z toho nějak
dostat. Dokázal skvěle popsat psychiku člověka. Ostatně je to tak skvělý filozof, že jej doteď
někdy čtu jen tak pro radost. A tehdy, na začátku 70. let, jsem se do něj ponořil, celou knížku
jsem měl podtrhanou, popsanou poznámkami
na okrajích nebo vedle v sešitku. Každou větu
jsem poctivě analyzoval. Kierkegaard je pro
mě filozofie ducha, ale vstupující tak hluboko
do lidské psychiky, a přitom tak subtilní, ta její
ryzost je až skoro nedotknutelná. Takže Kierkegaard mi opravdu velmi pomohl. A k hudbě
jsem měl vždycky velmi blízko. Ale mám taková
období – to tak asi máme všichni – že poslouchám Mahlera dva roky. Sehnal jsem všechny
nahrávky Mahlera, všechno, co se dalo koupit. A byl jsem šťastný. Ale později se objevil

Na olomoucké výstavě je vidět dlouhá cesta.
Já jsem začal takovými pracemi, které zde
bohužel nejsou. Bylo to tak, že to byli vlastně
takoví duchové, strážci onoho světa. Vždycky
mě zajímalo takové vědění, které mi mohlo
něco přinést: co je to duch, duchovno, o to
jsem se vždycky bil, abych k tomu došel,
abych to pochopil, poznal. Tady jsou různá
období prací – i ty dřívější, i ty pozdější, i ty
poslední. Je to takový přehled. Ta výstava
není ani avantgardní, ani neavantgardní, ani
zpátečnická, ani průkopnická, protože v Polsku jsem už překonaný. Moje výstava už trochu patří do jiné éry, do jiné epochy. Dnes už
je technologický pokrok na daleko vyšší úrovni. Hlavní výstava trienále je mnohem více
objektivní. Objektivnost těch prací spočívá
v určité dokumentaci, má velkou sílu. Je velmi
racionalistická. Technologicko-racionalistická. Velmi dobře vymyšlená. Krásná.
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Herbert Franke říká, že to první období
počítačového umění končí rokem 1972.
A to druhé období by mohlo být do začátku
80. let.
Tak to bych ještě stihl… Pane profesore, tak to
děkuji, protože Herberta Franka jsem taky přečetl celého. Úžasný člověk, úžasný teoretik.

Vy jste byl dlouho v Paříži, enchanté, to
(profesor Andres ukazuje prstem na jeden
vystavený objekt) může být taková hommage à Delaunay, proto jsem se ptal na souvislost s hudbou…
Orfismus.

Ano. A ty duhové barvy. To, co se tu všechno děje…
To je začátek 70. let. Pane profesore, řeknu
vám, jak to bylo. To je všechno nedokonalé.

Proč?
Protože jsem chtěl vyrobit Barevný strojek –
tak jsem to nazval, protože tam jsou základní
barvy, které se střídají, kruh se otáčí a ony se
míchají. A já jsem tehdy chtěl z takových terčů
z barevného plastu udělat strojek, který by
se skutečně otáčel. Nápad byl velmi novátorský. Ale vydal jsem se do chemických závodů
v Osvětimi a oni mi řekli: „My vám můžeme
dát jenom velmi malé vzorky. Velké vám dát
nemůžeme, to je cenná surovina pro důležitou
výrobu.“ Nic z toho nebylo. A teprve nyní se to
podařilo udělat pomocí animace. A ty barvy se
tam mění opravdu přesně tak, jako by se tam
otáčely ty terčíky.

Emanuel Swedenborg
byl švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik
žijící na přelomu 17. a 18. století. Předpokládal
stvoření „prvního přírodního bodu“, který spočívá v čistém pohybu a který byl uveden v život
božským impulsem. Z tohoto bodu čistého
pohybu pocházejí série konečností. Každá
další série je větší a poněkud méně aktivní než konečnost předchozí. Swedenborgova kosmologie tak počítá s energií od počátku
do konce. Argumentuje, že energie prostupuje všechny tři přírodní říše, živočišnou, rostlinnou a nerostnou. Každá materiální substance
vyzařuje energetické sféry, kterými komunikuje s okolím. Jeho studie magnetismu, krystalografie, fosforescence a metalurgie prozrazují
jeho víru v aktivní vesmír. Jeho myšlenky ovlivnily díla Goetha, Williama Blakea, Balzaca,
Baudelaira, Thomase Carlylea, Dostojevského,
H. Heina, Schellinga, Schopenhauera, Strindberga, Williama Jamese, Elizabeth Barrettovou-Browningovou, Ralpha W. Emersona.
Zdroj: Wikipedia.cs

Søren Kierkegaard
byl dánský filosof, teolog a psycholog žijící
v 19. století. Mnohé z jeho filosofických prací
se zabývají tím, jak člověk žije, se zaměřením
na prioritu konkrétní lidské reality spíše než
na abstraktní myšlení, a s důrazem na význam
osobního rozhodnutí a odhodlání. Jeho teologické práce se pak zaměřují na křesťanskou
etiku a instituci církve a jeho psychologické práce zkoumají emoce a pocity jednotlivců,
kteří čelí životním volbám.
Zdroj: Wikipedia.cs

Konkrétismus nebo abstrakce?
Podíváme-li se na práce na výstavě, chápete je jako tíhnutí k abstrakci, nebo lze vaše
umění charakterizovat jako konkrétní? To
jsou dvě rozdílné věci, které bych si rád
vyjasnil. Někteří lidé nemají rádi, když se
něco označuje za konkrétismus. Je to tedy
abstrakce, nebo není? Jak vy to cítíte?

To je můj velký problém. Přesně jste tím udeřil…
někam pod žebro.

To jsem nechtěl, promiňte.
Rovnou do břicha. Protože to není konkrétní
umění. V tom významu, jak jej chápou Němci.

Ale to je dobře, ne?
Ano. Konkrétní umění má v sobě určitou poezii,
lyričnost. A já mám neustále komplex z toho,
že nedělám konkrétní umění!

Máte na mysli třeba Billa, Lohseho a jim
podobné?
Max Bill, Švýcaři, ale i Němci jsou skvělí konkrétisté. Oni mi vždycky říkají: „Jane, ty neděláš konkrétní umění.“ A konec. A já mám přitom
konkrétní umění moc rád.

Aha, tak o to jde.

Jan Pamuła, Koncepční kresby, 1971–1975

Ne vždycky je člověk schopen dělat něco, co
se mu třeba i velmi líbí. Jemu z toho prostě
vychází něco jiného. Teď jsem maloval jeden
obraz – vlastně spíš objekt, pro muzeum Manggha. Už jsem měl i návrh. Ale jakmile jsem
začal prvním políčkem, tak to se mnou tak
mávalo, maloval se sám za mě a nedalo se to
zastavit. Když mám určité schéma, když jsem
začal podle určitého řádu, on si vynutil svůj řád.
Já musel udělat všechno pro to, aby byl ten i
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i řád dodržen, i když původní návrh přišel vniveč.
Občas sám obraz řídí člověka, tak to bývá.

Myslím, že můžu říci za všechny, že to, co
se vám podařilo, tomu musíme vzdát hold
a složit velkou poklonu. Když se v Olomouci
konala velká výstava polské abstrakce,
na ní jste měl také své práce. To byla spíš
taková ochutnávka, aby se v tom člověk
mohl trochu zorientovat. Pak jsem si přečetl texty v katalogu, měl jsem možnost je číst
ještě před vydáním. Ale dnes, před naším
setkáním, jsem měl konečně možnost vidět
to všechno na výstavě a musím vám složit
velkou poklonu. Jsem šťastný, že se v Olomouci podařilo mít něco tak speciálního.
A přeji vám i všem v Polsku, aby se podařilo
i ještě něco dalšího. Svým způsobem jste
toho udělal opravdu hodně a je v tom tolik
nápadů, filozofie…

První souhrnná biografie
legendy polského počítačového umění
Jana Pamuły

To byla skoro psychoanalýza. Byl bych moc
rád, kdybych mohl ještě něco vytvořit. Postoupit ještě o jednu rovinu výše. Pořád si píšu
poznámky. A nedávno jsem si zapsal: já a můj
duch tu ještě chceme pobýt trochu déle.
Abych ještě něco udělal. Takže děkuji.

Matematika
Víte, matematici nejsou zrovna moc oblíbení ani tady v Česku, ani v Polsku. Matematická obec je tak trochu považovaná za zralou
do blázince. Když chce dnes být nějaký
herec populární, tak řekne, že ve škole měl
z matematiky ty nejhorší známky nebo že
propadl. A všichni mu tleskají. Kdyby řekl,
že měl potíže v dějepisu, nikdo by netleskal.
Matematika je základem krásy.

A je krásná, když ji alespoň trochu poznáte.
Třeba duchaplné řešení nějakého obtížnějšího
matematického úkolu. I v tom může být obsažena krása.

Musím říct, ne jen proto, že máme hosty
z Polska, že Polsko vždycky bylo, pokud jde
o matematiku, supervelmoc. Zvláště mezi
válkami.
Ano, ještě ze Lvovské školy. A později
ve Vratislavi.

Jistě,Banach, Schauder, Steinhaus a další,
bylo jich opravdu hodně. V Česku jsou spíš
individuality, ale v Polsku byly celé školy.
Osobně jsem rád, že jsem měl a mám tolik
blízkých kolegů v Polsku – v Toruni, v Krakově, Varšavě… Takže z tohoto hlediska je
pro mě vaše výstava i profesní připomínka.
Jsem moc rád, že jsem mohl nejen vidět
výstavu, ale také vás poznat osobně.
Je několik věcí, které se ve velmi obecné rovině týkají také matematiky. Třeba to dělení
do nekonečna. Tedy i problém nekonečna. Klidně by to mohlo pokračovat ve vesmíru. A také
problém řádu a uspořádání. Já teď dělám
– na výstavě je jen jeden takový – symetrické
obrazy. Zabývám se symetrií. A zase mě to
fascinuje. Jako nová etapa. Symetrické obrazy

Jan Pamuła, Rys. 9, Počítačová kresba, 1980, počítač, plotr

otáčím o 90 stupňů a zase je to něco zcela
nového, založeného na počítačových výpočtech. Takže třeba se ještě něco podaří udělat.

Měl jste nějaké kontakty s Čechy, s českými umělci? A ještě mám jeden dotaz: tady
ve sbírce mají Ryszarda…
Winiarského.

Znal jste ho? On nepoužíval počítače.
Ano, znal. V jeho případě to byly realizace
na základě složitých matematických výpočtů.
Pracoval podobně jako ve Francii Peter Lowe.
Toho jsem taky poznal. A on tvořil velmi přísné
systémy. To, co dělal Winiarski, je konkrétní
umění. Velmi striktní systémy. A já jsem byl
moc rád, že pan Zdeněk Sýkora vystavoval
u paní Marie Potocké v Krakově, která mě taky
propagovala, v jisté době měla takovou malinkou galerii a tam jako první vystavila všechny
ty mé úvahy, skici, kreslené myšlenky. Taky
jsem se setkal se slovenským výtvarníkem
Jankovičem, s tím jsme se měli moc rádi. Je
mi líto, že už umřel. Ještě jsme se viděli, když
jsem měl výstavu v Bratislavě. Mám taky pár
jeho prací. Setkal jsem se rovněž s dalšími českými umělci, ale už si nevzpomenu na jména.
Na setkáních doktorky Bożeny Kowalské:
Umělci používající jazyk geometrie. To byly
velmi zajímavé aktivity. Byl tam jeden umělec,
který kreslil oběma rukama, symetricky, ideálně symetricky. A dělal takové představení…

Milan Grygar?
Možná. Byly to vždycky velmi zajímavé, novátorské aktivity. Dokonce i v době, kdy těch
avantgardních aktivit bylo opravdu hodně.
Čeští umělci byli vždycky na špici. Mezi prvními. Škoda, že to bylo v určité historické době…
S grafiky jsme se přátelili velice: Brunovský,
skvělý umělec, a mnoho dalších grafiků, znali
jsme se přes Bienále grafiky. Čeští umělci tam
hodně vystavovali. Horší to bylo s NDR. Ti
k nám nemohli. Třeba Kirchner poslal obálku
a do ní poskládal svou grafiku. A poslal ji jako
dopis. Kromě těch oficiálních umělců, protože
to byly samé dřevoryty s Leninem. A on přitom dělal velmi moderní grafiku, nádhernou.
A tím to zakamufloval, protože byly i protesty
německého velvyslanectví, že jeho práce
mají stáhnout. Ale nestáhli je, u nás to tehdy
bylo trochu volnější. A dnešní kontakty, to je
Olomouc. Sem my putujeme jako do Mekky.
Dokonce i má dcera tu vystavovala s krakovskými umělci, protože existuje smlouva
o spolupráci. A čeští umělci také vystavovali
v Krakově, v galerii Pryzmat. Moc hezká výstava. Takže kontakty existují a je to moc dobře,
tak to má být. Jsme střední Evropa, a držme
se toho. Děkuji.

•

319 stran
téměř 300 vyobrazení
5 autorů – Krystyna Czerni, Joanna Grabowska,
Beata Gawrońska-Oramus, Jan Pamuła, Robert Wolak
3 jazyky
Muzeum umění Olomouc
www.muo.cz /obchod /
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PAMUŁOVY SVĚTELNÉ OBJEKTY
V KRYPTĚ KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA PŮSOBÍ
JAKO MODERNÍ OBDOBA VITRÁŽÍ
Světelné obrazy, digitální animace
a grafické listy zaplnily kryptu katedrály sv. Václava v Olomouci. V rámci
Trienále SEFO 2021 zde až do konce října
vystavuje výtvarník Jan Pamuła, jeden
z otců počítačového umění v Polsku.
Jedinečné prostředí dómské krypty umožňuje návštěvníkovi pomyslně
vstoupit do dialogu sakrálního prostoru
s abstraktním uměním.
„Rozhodujícím obdobím pro Pamułův tvůrčí
vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se začal zabývat geometrickou abstrakcí, do které promítal
svůj zájem o filozofii. Od té doby hledá systém,
který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony
přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň
vykazují nezaměnitelné koloristické kvality,“
vysvětluje způsob umělcovy práce Ladislav

Daněk, jeden z kurátorů výstavy z pořádajícího Muzea umění Olomouc.
Právě barvy jsou pro Pamułu naprosto
klíčové, sám ale současně přiznává, že barva
je jedním z nejhůře uchopitelných vizuálních
a ontologických fenoménů. Řadu let studoval
teoretická pojednání z oblasti vědy o barvách,
část těchto prací pro didaktické účely přeložil
a dokonce se zasloužil o uspořádání polské
terminologie týkající se barev. Možnosti barevného vyjádření studuje dodnes. Proto se
také nevyhýbá využití nových technologií
v umění, které mu pomáhají jeho barevné
a tvarové kompozice posunout na další úroveň.
Odvahu překročit hranice prokázal již při experimentech s počítačovými kresbami, které mu
poskytovaly řadu netušených možností pro
budoucí malířské a grafické kompozice.
„Já mám moc rád světlo, jas barev. Když
dělám grafiku, vidím ji na obrazovce počítače,

a to je ten správný efekt. Vždycky jsem býval
zklamaný, že si po vytištění na papír ta barva
tzv. sedne – nemá tu sílu, svítivost, výtvarný
efekt je velmi oslabený. Toužil jsem po tom
jasu na obrazovce. Tisk na papír je vlastně ta
nejchudší forma, protože počítačová grafika je
ve skutečnosti uměním světla, jako vitráž – ta
intenzivnost barev přináší fantastický zážitek!
Jen se podívejte na to zvláštní vyznění barev.
Takovou technickou dokonalost dotykem štětce nikdy nezískáme. Provází to i emocionální
faktor spojený se smyslovým vztahem k malířské materii,“ říká Jan Pamuła.
Proto se rozhodl pracovat s lightboxy. Barvy
na tištěných grafikách mu totiž přišly příliš
slabé, ale podsvícené fólie dokáží nahradit svítivost počítačového monitoru. „Věnuji se tomu
v poslední době hodně. Počítačové práce
tištěné na fólii a zasazené do podsvětlených
rámů svítí jako vitráž. To mi přináší velkou

radost, je v tom spousta barev, které sálají
energii. Nějak jsem si to oblíbil. To je zatím to
poslední, čemu se teď věnuji a jsem rád, že je
můžete v Olomouci také vidět.“
V kryptě katedrály je konkrétně vystaven
cyklus grafik s názvem Pole diskrétních barevných změn. V něm autor z výchozí grafiky pomocí postupné změny barevnosti vytvořil řadu
harmonických variant. Limity tištěné verze
grafik, u kterých postrádal barevnou a světelnou intenzitu, překonaly podsvícené objekty,
později i animace, které v pozvolném časovém
sledu demonstrují jemné barevné a tvarové
přechody.
Kurátoři Muzea umění se rozhodli tuto
výstavu umístit do středověkého sakrálního prostoru záměrně. „Chtěli jsme rozehrát
úvahu o tom, jestli může moderní umění
nahradit klasické vitráže a jestli může diváka
přimět k úvaze o světě, životě, Bohu a o nás

samotných,“ vysvětluje další z kurátorek
Štěpánka Bieleszová s tím, že kromě lightboxů a digitální animace jsou v kryptě k vidění
i Pamułovy grafické listy, které práci na světelných objektech předcházely.
Instalace v katedrále sv. Václava je součástí
vůbec první Pamułovy retrospektivy, která probíhá v rámci Trienále SEFO 2021 v Muzeu moderního umění. „Přes padesát let se Jan Pamuła
zabývá geometrickou abstrakcí. Jeho kompozice jsou racionálně promyšlené, přesto neztrácejí silnou emocionální působivost. Abstraktní
obraz vnímá nejen jako odraz člověka, světa či
univerza. Dle jeho slov může být současně dialogem s Bohem či přímo modlitbou,“ připomněla třetí kurátorka výstavy Helena Zápalková.
Světelné objekty Jana Pamuły budu moci
obdivovat návštěvníci krypty do 31. října.
Výstava v Muzeu moderního umění pak potrvá
až do 2. ledna 2022.

•

JAN PAMUŁA. PRŮKOPNÍK
POČÍTAČOVÉHO UMĚNÍ V POLSKU
SVĚTELNÉ OBJEKTY
5. 8. – 31. 10. 2021
Katedrála sv. Václava | krypta
úterý – sobota a 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
neděle a 11.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
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STAŘÍ MISTŘI V NOVÉM
setkání a vzájemné interakce mezi nimi, ať již v rovině
výtvarné, významové či žánrové, mohou aktivizovat a rozšířit nejen naše vědomí či nevědomí, ale přirozeně také umělecké dílo samo,“ vysvětluje iniciátorka projektu a kurátorka
stálé expozice Arcidiecézního muzea Helena Zápalková.
V expozici Století relativity je šest tematických zastavení, šest vybraných párů exponátů, šest vzájemných
dialogů. „První dvě dvojice jsou situovány v prostoru Mansardy, věnované umění 1. poloviny 20. století, další čtyři pak
návštěvníci naleznou v Obrazárně, kde je prezentováno
umění 2. poloviny 20. století,“ dodává kurátor stále expozice
Ladislav Daněk.

Frederick van Valckenborch (1566 Antverpy – 1623 Norimberk)

„Intervence současného umění do tradičních chronologických stálých expozic jsou dnes již běžně používanou formou
jejich aktualizace. Dočasné uzavření Arcidiecézního muzea
nám však nyní umožnilo vyzkoušet si trochu jiný způsob
vystavování starého, moderního a současného umění. Pro
několik vybraných děl starých mistrů jsme vytvořili prostor
v expozici zaměřené na umění 20. století. Věříme, že tento
dialog napříč staletími dokáže zprostředkovat divákům
inspirativní umělecký zážitek,“ říká jedna z kurátorek reinstalace Štěpánka Bieleszová.
Záměrem celého projektu je nabídnout návštěvníkům
možnost zcela nového pohledu na známá umělecká díla.
„Domníváme se, že změna perspektivy vnímání, nečekaná

ŽENA

Kojící madona, kolem 1650, olej, plátno, 88,5 × 69,5 cm

Ona, 1967, sololit, tempera, kůže, textilie, 240 × 120 cm

VIDĚNÍ KRAJINY

Jana Želibská (1941 Olomouc)

Bernardo Cavallino je považován za jednoho z nejoriginálnějších malířů první poloviny 17. století v Neapoli, kde
také předčasně během morové epidemie v roce 1656
zemřel. Věnoval se především tvorbě obrazů kabinetního formátu s náboženskou tématikou, určených pro
domácí kaple a sběratele. Jeho brilantní malířskou techniku charakterizuje svítivá barevnost i rafinovaná práce
se světlem, která podporuje pocit něžné melancholie
zobrazených postav. Olomoucký obraz patří mezi jeho
nejlepší práce. Maria je na něm představena jako skutečná žena – matka; pohledem navazuje přímý kontakt
s divákem, který se tak stává účastníkem intimní scény
kojení malého Ježíška odevzdaně usínajícího v matčině
klíně. Malba je příkladem barokního devočního obrazu,
jehož úloha spočívala v roli zprostředkovatele komunikace mezi nebem a zemí. Této skutečnosti odpovídá
i jeho emocionálně naléhavé, smyslově realistické pojetí,
umožňující navázání niterného vztahu věřících s Pannou
Marií a Kristem.

Fantastická krajina s mlýny a malířem, 1623, olej, plátno, 42 × 82 cm

Rozpoutat dialog mezi staletími – o to se pokusili kurátoři stálé expozice moderního výtvarného umění
Století relativity, když do ní během září umístili šestici děl starých mistrů, na které jsou návštěvníci zvyklí
z Arcidiecézního muzea. Tato konfrontace děl starého a moderního umění je součástí Trienále SEFO 2021
a k vidění bude až do 2. ledna 2022.

Bernardo Cavallino (1616 Neapol – 1656 Neapol)

RE: Století relativity
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Základním tématem, které se prolíná celou tvorbou Jany
Želibské, je žena, ženské tělo a sexualita. Otevřený přístup
k sexualitě a její interpretace jako uměleckého i životního
přístupu ji ve své době řadil k průkopnicím feministického
umění nejen v Československu. V její tvorbě se prvky sexuální nezávislosti prolínaly s dobovou situací všeobecné
nesvobody. Proto lze v jejích dílech číst mezi řádky i kritický
komentář přednormalizační éry, kdy pojmy jako dialog,
porozumění či upřímnost bylo možné umělecky interpretovat pouze v umění začínajícího undergroundu a prezentovat s obtížemi na malé neoficiální scéně na Slovensku.
Obrazová kompozice Ona spojuje řadu ženských typů i klišé
s nimi spojených. Ať už je to žena vamp, po které touží každý
muž a kterou všechny ženy nenávidí, nebo žena Amazonka,
obě bojují za svá práva a nezávislost. Želibské Ona je smyslná, nebezpečná, provokativní v základní obrysové linii,
něžná, křehká a zranitelná v detailech intimních partií, které
autorka záměrně překrývá krajkovými závěsy či bujícími
umělými květy evokujícími plodnost a latentní mateřství.

V raně novověkém zkoumání i ztvárňování přírody byla
za základní tvůrčí kvalitu pokládána její rozmanitost coby
vlastnost Božího stvoření. Úlohou umělce pak bylo dílo
Stvořitele napodobovat a prokazovat tak svou dovednost. S principem rozmanitosti se úzce pojil také princip
kontrastu a protikladu tvarů, motivů, světel a stínů. Oba
tyto principy malíři dokázali velmi dobře uplatňovat
nejen v portrétech reálných krajin, ale zejména v čistě
fiktivních krajinářských kompozicích. Mezi ně náleží i fantastická krajina antverpského malíře a kreslíře Fredericka
van Valckenborch z muzejní sbírky. Tento představitel
známé umělecké rodiny se po krátkém pobytu ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1602 usadil v Norimberku, kde
poznal dílo Albrechta Dürera, kterého velmi obdivoval.
Již dříve však čerpal inspiraci na svých četných cestách,
které podniknul do Itálie, Bavorska nebo Tyrol. Jeho
dochované kresby překvapí realistickým ztvárněním přírody i topografickou přesností. V malířském pojetí krajiny
však zůstal věrný pozdně manýristickému stylu krajinomalby, ve které organicky propojuje realitu s fantazií.
Skicující malíř, zobrazený v popředí našeho obrazu zády
k divákovi, autorovo alter ego, je tedy více než svědkem
autentičnosti, poslem iluze.

Krajinomalba patří nejen v českém výtvarném umění
k nejpřitažlivějším výtvarným žánrům. Téma krajiny je
velmi dobře a všeobecně srozumitelné, je také často
emocionální a schopné evokovat vazby na domov, vlast
či klást v širším spektru otázky o pochopení a vnímání
světa, který po generace obýváme. Malíř Martin Salcman
vyšel z dlouhé řady českých krajinářů, kteří individuálně
rozvíjeli hluboce vrytou slavíčkovskou linii (např. Jindřich Prucha, Otakar Nejedlý ad.). Salcman, který během
svého francouzského pobytu poznal jak cézannovské
skladebné postupy, tak i postimpresionistické optické
tendence, spojil ve svém malířském díle domácí lyrizující

Martin Salcman (1886 Druzdová u Plzně – 1979 Praha)
Krajina u Nebřezin, 1937, olej, plátno, 81 × 116 cm

tradici s moderními evropskými koloristickými tendencemi. Výsledkem byla specifická autorská metoda, kterou
pojmenoval „relační“. S její pomocí Salcman rezignoval
na iluzivní záznam či nápodobu skutečnosti. Trojrozměrnou realitu převáděl do dvourozměrných abstrahovaných
barevných ploch. Důraz kladl na svébytný výrazový jazyk
linie, barvy a tvaru, zkoumal vztahy a souvislosti mezi jednotlivými jevy a elementy pozorovaného výseku krajiny.
Jeho dílo, ve své době zcela bezprecedentní, inspirovalo
i řadu následovníků. Mezi neznámější patří například
Zdeněk Sýkora, Dalibor Chatrný, Karel Malich či Vladislav
Mirvald, z mladších malířů pak Václav Malina.

STÁLÁ EXPOZICE
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VÝROČÍ
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K A L E N DÁ R I U M

PORTRÉT ČLOVĚKA
Funkcí reprezentativního portrétu doby baroka bylo
nejen zachycení věrné podoby konkrétního člověka, ale
také demonstrace jeho sociálního statusu. K němu odkazoval patřičný oděv, atributy, postoj, gesta či dokonce
mimika obličeje. Velký důraz byl kladen na vystižení psychiky, vnitřního světa a povahy portrétovaného, neboť
vztah duše a těla patřil mezi důležitá témata malířů
17. století. Tuto charakteristiku lze vztáhnout i na portrét neznámého mladého šlechtice v dobovém módním
oděvu, který se do sbírky Muzea umění Olomouc dostal
ze zámku ve Fulneku. Ten od poloviny 19. století vlastnil
mladší syn belgického krále, princ Filip, hrabě Flanderský
a následně jeho dcery. Na základě dnes již neexistujícího
francouzského přípisu na zadní straně původního napínacího rámu obrazu, byla malba určena jako autoportrét
vlámského malíře španělského původu Miguela Manrique

de Amberes, známého také jako Michele Fiammingo (asi
1610/12–1647), působícího v Antverpách, Itálii a později
ve španělské Malaze. Podle nejnovějšího bádání jde
však nepochybně o dílo jiného umělce. Rukopis malby se
od Manriqueho prací liší, nezapře však, podobně jako ony,
vliv koloritu Peetera Pauwela Rubense a portrétní tvorby
Anthonise van Dycka, kteří patřili mezi vrcholné představitele vlámské malby 17. století. Do Fulneku se obraz
pravděpodobně dostal spolu s jeho belgickými vlastníky
ve druhé polovině 19. či na počátku 20. století a belgického původu byl zřejmě také nápis na rámu, přisuzující
autorství právě Manriquemu. Ve stejné době lze totiž
v Belgii zaznamenat překvapivý zájem o tohoto malíře,
jehož životopis plánovala roku 1860 Académie royale de
Belgique dokonce zahrnout do Národního bibliografického slovníku.

Karel Teige
* 13. 12. 1900 Praha
† 1. 10. 1951 Praha

Malíř Alén Diviš prožil jednadvacet
let v cizině. Do Francie odjel v roce 1926 zcela

grafie. V Abecedě, jež je cyklem básní na tvary

bez prostředků, posléze žil v USA, odkud se

písmen, používá Teige nově typofoto. Taneční

vrátil v roce 1947 do ještě větší bídy v Českoslo-

kompozice Milčy Majerové, jež jsou založeny

vensku. Krátce před odjezdem z USA namaloval

na pohybových konotacích a asociacích k jed-

New York – tři obrazy a tři verze svého pohledu

notlivým písmenům a hláskám, zachytil na foto-

na město, které neobdivoval a nemiloval, ale jak

grafiích Karel Paspa. Techniku fotomontáže

víme z umělcovy biografie, bylo mu zde dáno

Teige později použil na mnoha obálkách s cílem

žít a pracovat. Ve stejné době žili totiž v New

na jednotlivá písmena abecedy, druhou sou-

Angelika
Kauffmannová

třetí složkou pak byla speciálně zkomponovaná
hudba. Do knižní podoby, jejíž vydání se uskutečnilo paralelně, nebylo samozřejmě možné
zahrnout hudbu, zato ji doprovázejí typogrataneční performance Mayerové.

Nezval, Vítězslav. Abeceda
Portrét Jana Zrzavého, 1912, olej, plátno, 94 × 79 cm

Bohumil Kubišta (1884 Vlčkovice u Hradce Králové – 1918 Praha)

Podobizna šlechtice, kolem 1660, olej, plátno, 93,5 × 71 cm

Vlámský malíř činný ve druhé třetině 17. století

fické koláže Karla Teigeho s použitím fotografií

Obálka a typografie Karel Teige, taneční kompozice
Milčy Majerové fotografoval Karel Paspa. Praha:
J. Otto, 1926. 297×232 mm. MUO, získáno 1995

Mondrian a další moderní malíři, kteří toto

olej, plátno, ovál 27×21 cm, MUO,
získáno 1951–1953

která zde působila rovněž jako jediný performer,

Yorku emigranti z Francie, Fernand Léger, Piet

Truchlící Kalypsó, (kolem 1775 – 1778)

byly Nezvalovy verše odvozené z asociací
částí byly choreografické kompozice Mayerové,

•

Listopad

kým příkladem Teigeho experimentální typo-

představením s několika složkami – základem

Více o RE: Století
relativity zde:
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Obrazová báseň Abeceda je typic-

knihy“). Abeceda byla původně multižánrovým

váže k mužskému principu, je od pradávna spojováno
se spasitelem, jímž obrazně řečeno v té době Zrzavý
pro Kubištu byl.“ Přitom polopostava Zrzavého je jakoby
prostoupena barevným fluidem vytvořeným velmi sugestivní orchestrací žlutí a modří. Do kontrastu se sedící
postavou Zrzavého pak Kubišta v pravé části zadního
plánu obrazu situoval zátiší s drapérií, které je naopak
podané v tlumeném, barevně velmi vytříbeném akordu
hnědí a zelení. Zde vidíme, že Kubišta chápal barvu jako
nositelku symbolických obsahů, které pro nepoučeného
diváka mohou být mnohdy jen stěží srozumitelné. Žlutá,
vyzařující ze Zrzavého hlavy, symbolizuje ideu absolutna,
kterou podporují hluboké modře, měnící se ve styku se
žlutěmi v odstíny přízračných zelení, které dodávají portrétovanému ráz až mystického vzezření. Škála hnědí,
rozehraná v zátiší, odkazuje k dualismu pozemského bytí
a volnosti myšlenky. Symbolické použití barvy, uplatněné
se svrchovanou malířskou jistotou jdoucí ruku v ruce
s matematicky promyšleným kompozičním řešením, tak
činí z podobizny přítele obraz neobyčejné, byť na první
pohled poněkud zdrženlivé krásy.

* 26. 4. 1900, statek Blato u Poděbrad
† 15. 11. 1956, Praha

Říjen

vyjádřit obsah knihy („obálka je plakátem

Portrétní umění prošlo v průběhu staletí nesčetnými proměnami, přičemž tyto proměny nabyly na dříve nebývalé
intenzitě již od počátků moderního umění v předminulém století a ještě víc se rozhojnily ve století uplynulém.
Společným znakem těchto nesčetných proměn je důraz
kladený na co nejosobitější výtvarné ztvárnění vnitřní
charakteristiky portrétovaného. Tak je tomu i v případě
jedné ze stěžejních prací nejoriginálnějšího českého
kubistického malíře Bohumila Kubišty, který v roce 1912
namaloval mimořádně působivé plátno Portrét Jana
Zrzavého. Jeho přísná kompozice podtrhuje soustředěnost a vážnost Zrzavého tváře, přičemž malíř druhého
malíře nezobrazil jen jako přemýšlivého přítele, ale zároveň do jeho portrétu promítl svoji utkvělou představu
o umělci-mysliteli. A tak se v obraze nadosobní rovina
prolíná s rovinou osobní. Mahulena Nešlehová, autorka
Kubištovy monografie vydané v roce 1984, tuto skutečnost vykládá následovně: „Obsahovým centrem obrazu
je hlava, vtěsnaná do sestavy trojúhelníků, kterou doplňuje symbolický obrazec pravidelného pětiúhelníku,
jehož rozpětí je totožné s šíří hlavy. Číslo pět, které se

Alén Diviš

1

* 30. 10. 1741 Chur (Švýcarsko)
† 5. 11. 1807 Řím (Itálie)

město milovali a ve svém díle jej oslavují. Byli
to již tehdy umělci slavní a uznávaní, zatímco

30
Říjen

Angelika Kauffmannová je jednou z nejvýznamnějších malířek 18. a počátku 19. století. Proslavila se především portrétním uměním, ale v její
tvorbě se hojně objevují také velmi žádané alegorie, témata ze současné literatury, historické
a mytologické náměty, k nimž náleží i olomoucká Kalypsó. Malířka zachytila Kalypsó během
Odysseova odjezdu. Ve svém žalu si nymfa
připadala k smrti nešťastná, bez hnutí setrvala
na mořském pobřeží neustále obrácena k místu,
kde Odysseus v dálce mizel z jejího dohledu.
Pasivně trpící hrdinky nebyly na rozdíl od stoických hrdinů, velmi populárních v klasicistním
malířství, v souladu se společenským ideálem.
Kauffmannová je zobrazovala jako strnulé oběti
silných emocí, které se neobětují tak jako mužští protagonisté, nehledají východisko prostřednictvím mučednické smrti, pročež jsou tak málo
schopné projevit velikost ve svém zármutku.

Jan Kotěra
* 18. 12. 1871 Brno
† 17. 4. 1923 Praha

18

Prosinec

Jan Kotěra byl český architekt,
urbanista, teoretik architektury, návrhář nábytku a malíř. Ve sbírkách Muzea umění se nachází
jím navržené křeslo z let 1905–1907. Pochází
z původního mobiliáře interiéru Národního spolkového domu v Prostějově. Je variantou židle
č. 402. Křeslo má široký sedák a specifické dvojité
zpevnění konstrukce rámu opěráku, v katalogu
firmy Gebrüder Thonet, kde se vyrábělo, má číslo
č. 1402. V interiéru Národního domu v Prostějově
bylo uplatněno například v přednáškovém sále
a v lóžích divadelního sálu.

Křeslo (z Národního domu v Prostějově), 1905–1906,
Gebrüder Thonet (kat. č. 1402), ohýbané dubové
dřevo; 86 × 57,5 × 48 cm, Brno, MUO, získáno 2003

samotářský Alén Diviš zůstával se svým dílem
neznámý. Po celý život snášel chudobu a roku
1956 těžce nemocný dožíval bez rodiny, obklopený jen hrstkou přátel.

New York City, (1947), tempera, plátno,
90,5 × 60 cm, MUO, získáno 1998

FOTOGRAFIE
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Nová knižní edice představí proslulé
olomoucké fotografy

Celoživotní oddanost, nadšení a úsilí
pro umění spojuje ředitele Muzea umění
Olomouc, Pavla a Ondřeje Zatloukalovy. Tuto významnou instituci převzali
každý v jiné době, ale oba v kritickém
období a dokázali ji přeměnit v mezinárodně respektované muzeum. Otec i syn
Zatloukalové ovlivňují debatu o vývoji
města, předávají touhu po poznání
dětem, dospělým i seniorům a významně
podporují uměleckou činnost místních
autorů. Právě za tuto činnost obdrželi na den svatého Václava Stříbrnou
pamětní medaili předsedy Senátu ČR,
na niž je navrhl olomoucký senátor
Lumír Kantor.

Zapsali se do historie a učebnic fotografického umění. Udávali a udávají trendy.
Vysloužili si mezinárodní věhlas i ocenění.
Jejich dílo se dostalo do sbírek po celém
světě. Olomouc je kolébkou mnoha fotografů nadnárodního významu. Muzeum
umění se proto ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého rozhodlo
pozoruhodné dílo těchto osobností zmapovat v nové knižní edici Olomoučtí
fotografové. První díl série rekapituluje
tvorbu ikony portrétové fotografie a ženského aktu Miloslava Stibora.

„Pana profesora Pavla Zatloukala si vážím jako
člověka vnitřní noblesy a hlubokého etického
myšlení. Své vize dokázal zhmotnit například
v projektu oceňovaného Arcidiecézního muzea
a je duchovním otcem myšlenky vytvořit jedinečný
výstavní prostor pro poválečné umění zemí střední
Evropy – Středoevropské fórum Olomouc (SEFO),“
uvedl senátor Lumír Kantor. „U jeho syna Ondřeje
Zatloukala si velmi cením toho, že Muzeum umění

„Málokterému autorovi se poštěstí, že jeho dílo
obletí celý svět, je kopírováno a publikováno
v nejrůznějších souvislostech a stane se takřka ikonou svého žánru. K těm nemnoha patří
právě olomoucký fotograf Miloslav Stibor,“
říká Štěpánka Bieleszová, kurátorka Muzea
umění Olomouc a současně editorka publikace mapující Stiborovo dílo.

Miloslav Stibor vytvořil v 60. a 70. letech 20.
století řadu na svou dobu převratných fotografických aktů a prostých krajinářských záběrů.
Nejvíce jej však proslavil cyklus 15 fotografií pro
Henryho Millera, včetně ikonického aktu Miller
č. 7, inspirovaný kultovní a ve své době provokativní a soudními spory vláčenou knihou Obratník Raka. „Cyklus ze tmy se vynořujících torz
ženských těl s naturalistickými detaily pokožky
a ochlupení vzbudil ohlas ihned po svém zveřejnění,“ přibližuje Bieleszová
S knihou rekapitulující pozoruhodné dílo
Miloslava Stibora, který za svého života získal
například prestižní ocenění MFIAP od Mezinárodní federace umělecké fotografie, se lidé
mohli poprvé seznámit 30. září v prostorách
Moravského divadla Olomouc. Právě zde

Miloslav Stibor, Akt 3, 1964
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Ředitelé MUO, otec a syn Zatloukalovi,
převzali Stříbrnou medaili předsedy Senátu

První díl patří Miloslavu Stiborovi

Akty inspirované
provokativní knihou

KRÁTCE

Edice Olomoučtí fotografové
jako výkladní skříň umělců
s mezinárodním dosahem
Sonda do Stiborova unikátního černobílého
světa portrétů, aktů a detailů je prvním
dílem z knižní edice Olomoučtí fotografové,
na které spolupracují Muzeum umění Olomouc a Vydavatelství UP. Plánovaná série
publikací čerpá z bohatého fotografického
fondu Muzea umění, který mimo jiné zahrnuje
díla významných fotografů z olomouckého
regionu, kteří podstatným způsobem zasáhli
jak do vývoje fotografického média, tak originálně obohatili řadu dobových uměleckých
trendů a výtvarných tendencí v domácím
i mezinárodním kontextu.
„Celá edice bude vycházet ve dvojjazyčném,
anglicko-českém formátu. Jedním z jejích
hlavních cílů je totiž kromě zmapování života
a díla významných a často opomíjených autorů,
kteří v Olomouci působili či působí od počátku
20. století do současnosti, rovněž oslovit
i zahraniční čtenáře a instituce a ukázat Olomouc jako kulturní region střední Evropy, kde
vzniká kvalitní autorská tvorba na mezinárodní
úrovni,“ přibližuje zaměření nové edice Aleš
Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Zleva Ondřej Zatloukal, Miloš Vystrčil a Pavel Zatloukal

Seitlová, předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL
a nezávislí Šárka Jelínková a Jan Žůrek, radní pro
kulturu Olomouckého kraje.
Nynějšího ředitele MUO Ondřeje Zatloukala
medaile předsedy Senátu překvapila, ale i potěšila.
„Beru to především jako ocenění činnosti svého
otce, ale do jisté míry i všech našich zaměstnanců,
zejména mého předchůdce Michala Soukupa, který
čelil bezprecedentnímu tlaku ministra Staňka. Je to
pro nás povzbuzení, protože nás nyní čeká spoustu
práce s projektem SEFO,“ uvedl Ondřej Zatloukal.
Olomoucký senátor a primář Novorozeneckého
oddělení FN Olomouc Lumír Kantor každoročně
nominuje osobnost z regionu. Stříbrnou medailí byl
na jeho návrh oceněn emeritní rektor Univerzity
Palackého Josef Jařab, olomoucký rodák a antropolog působící na Yaleské univerzitě prof. Leopold
Pospíšil nebo skaut a spisovatel Miloš Zet Zapletal.
Stříbrné pamětní medaile uděluje předseda
Senátu od roku 2007 významným osobnostem
z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných
činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými
zvláštními činy či schopnostmi. Letos ji společně
se Zatloukalovými obdrželo 15 českých osobností,
například Jiří Suchý, Nora Fridrichová, Jiří Grygar,
Šimon Pánek nebo Eva Jiřičná.

TRIENÁLE SEFO 2021 UVÁDÍ NOVOU KNIŽNÍ EDICI

Miloslav Stibor, Göreme, Turecko, 1977

mohli spatřit výstavu zmiňovaného slavného
Stiborova cyklu inspirovaného dílem spisovatele Henryho Millera.

manažersky vyvedl z nejtěžší polistopadové krize
ve sporu s tehdejším ministrem kultury Antonínem
Staňkem, rehabilitoval prostředí organizace a dokázal obnovit kontinuitu s plnou podporou nového
ministra,“ doplnil Lumír Kantor, jehož návrh na ocenění podpořili také místopředsedkyně Senátu Jitka

Kromě pilotní knihy mapující dílo Miloslava Stibora vyjdou v rámci edice Olomoučtí
fotografové také například publikace o Petru
Zatloukalovi, Markétě Lehečkové, Zdeňku
Sodomovi, Michaelovi Macků, Michaelu Kalhousovi, Karlu Kašpaříkovi či skupině DOFO.
Podrobnosti najdete na webové stránce photographers.upol.cz. Kniha o Miloslavu Stiborovi je dostupná v e-shopu Vydavatelství UP.

•

Fórum – tak se jmenuje nová knižní
edice, která vzniká jako součást činnosti SEFO. Tento projekt rozvíjí na literárním poli témata, která s vizuální
kulturou souvisejí spíše kontextuálně,
imaginativně a konceptuálně (historie, sociologie, politologie, religionistika a jiné). Zásadním leitmotivem
zůstává nadále reflexe střední Evropy,
její sociální, kulturní a politické identity
a dějinné proměny.
Edice se soustředí nejen na překlady nově vydávaných publikací odborné povahy, ale bude přinášet
i texty referenční, historicky starší anebo spadající
do oblasti krásné literatury. Volba titulů se odvíjí
od výzkumného záměru instituce, nepřímo navazuje na konkrétní projekty a aktuální témata.

„Prvním svazkem, kterým edici Fórum otevíráme,
je české vydání knihy od autorské dvojice z Vídně
Erharda Buseka a Emila Brixe Revize střední Evropy.
Oba autoři vydali dříve knihu Projekt střední
Evropa a po třiceti letech se rozhodli zaměřit se
tento region ještě jednou. Záměrně a pečlivě své
vize revidují a přinášejí tak nové reflexe střední
Evropy nejen té současné, ale i té budoucí,“ uvádí
Zuzana Henešová, šéfredaktorka edice a překladatelka prvního svazku.
„V rámci projektu SEFO je jedním z hlavních partnerů Univerzita Palackého, proto byla i odborná
spolupráce na edici s vydavatelstvím univerzity
jasnou volbou,“ dodává. Právě na půdě UP pak
v listopadu proběhne představení knihy doprovázené veřejnou debatou za účasti obou autorů
knihy a přední české germanistky prof. Ingeborg
Fürst-Fialové.

r

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

EDICI FINANČNĚ PODPOŘILI
Ministerstvo kultury ČR
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě

označte typ členství:

jméno:

člen | 400 kč

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

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
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TRIENÁLE SEFO 2021 ZAMÍŘILO DO KRAKOVA, KOŠIC A BUDAPEŠTI
Mezinárodní program MULTIversum, který probíhá v rámci
trienále současné středoevropské kultury, propojil vybraná
edukační oddělení středoevropských institucí. Soustředí se
na spolupráci v oblasti práce s veřejností s důrazem na budování interaktivní sítě napříč kulturními institucemi. Snahou
je pomyslně přenést trienále z Olomouce do prostor partnerských muzeí a nabídnout místnímu publiku dílčí témata výstavního projektu v novém kontextu. Během podzimních měsíců
se představuje se svými programy trojice zapojených institucí
– Międzynarodowe Centrum Kultury v Krakově, Východoslovenská galéria v Košicích a Ludwig Múzeum v Budapešti.

m
u
s
r
e
v
I
T
L
U
M
POLSKO
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
KULTURY V KRAKOVĚ

SLOVENSKO
VÝCHODOSLOVENSKÁ
GALÉRIA V KOŠICÍCH

MAĎARSKO
LUDWIG MÚZEUM
V BUDAPEŠTI

téma: Lidské řády a vizuální jazyky – strukturalismus,

téma: Reálné vs. virtuální světy – Co je to realita

téma: Osobní vs. sdílené – od vlastního těla

termín: 4. – 10. září 2021

termín: 11. – 18. října 2021

termín: 22. – 28. listopadu 2021

Výběrem tématu Lidské řády a vizuální jazyky – strukturalismus,
konstruktivismus, symbolismus představilo MCK publiku nejrůznější způsoby využití a zobrazení vizuálního jazyka. Krakovští
lektoři se ve svých edukačních aktivitách zaměřili na děti, mládež
i seniory, a to od prezentací nového člověka ve vztahu k novému
prostředí, životnímu stylu a stavbám, přes workshopy využívající
abstraktní i matematický pohled na tvorbu výtvarných struktur, až
po osobní zkušenosti průkopníka počítačového umění v Polsku –
prof. Jana Pamuły.

Partneři z Východoslovenské galérie si zvolili téma reálného a virtuálního světa a toho, jak jej utváříme. S rostoucí vlnou nacionalismu a konzervativismu chtějí ve svém programu zdůraznit, že
posláním veřejné instituce je ohlížet se zpět a mluvit o minulosti,
abychom mohli pochopit budoucnost. Vytváříme si totiž vlastní
realitu a poznáním, porozuměním a respektem můžeme přispět
k formování ohleduplné a přemýšlivé společnosti. Program se
skládá z přednášek, prezentací a diskusí souvisejících s aktuálními
výstavami a se zaměřením na výše uvedená témata, především
pak posunování hranic, míšení národností, etnik, menšin atd. Co se
týče virtuálních světů, budou lektoři pracovat novou mobilní aplikací a prezentovat tyto myšlenky ve světě nové normality.

V rámci programu k tématu Osobní vs. sdílené – od vlastního těla
k politickým systémům se kolegové z Ludwig Múzea zaměří na interpretaci abstraktního konceptu udržitelnosti na úrovni jednotlivce
a budou zkoumat vztah mezi tím, jak může jednotlivec ovlivnit
(i prostřednictvím uměleckého díla) komunitu a naopak, jak komunita vnímá existující socioekonomické napětí a environmentální
problémy. Připravené programy pod vedením muzejních pedagogů
oslovují tři různé cílové skupiny: učitele, dospělé a studenty středních škol. A hlavní otázka směrem k těmto skupinám zní: „Kdo je
zodpovědný?“.

konstruktivismus, symbolismus

Mezinárodní centrum kultury bylo založeno 29. května 1991 během sympozia KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě), kdy zástupci

a jak ji tvoříme?

Východu a Západu poprvé po pádu železné opony debatovali o kultuře
Východoslovenská galéria byla založena v roce 1951 ve druhém největším

depozitu Maďarské národní galerie. Otevřením první samostatné výstavy

ním domě na Hlavním náměstí, budově, jejíž historie sahá až do středověku.

městě Slovenska. Její založení a budova bývalé župy, v níž instituce sídlí,

pak započala činnost muzea coby první instituce v Maďarsku zabývající se

Umístění ve středu města a kdysi v srdci střední Evropy instituci pomáhá

jsou úzce spjaty s městem Košice a bohatou historií regionu východního

mezinárodním současným uměním. V rámci svého poslání Ludwig Múzeum

plnit poslání, kterým je podpora kulturní integrace v Evropě a ochrana

Slovenska, která má kulturní a národní význam. Závazkem instituce je pra-

shromažďuje a prezentuje díla umělců bývalého „východního bloku“ a staví

jejího kulturního dědictví.

covat nejen s výtvarným uměním, ale také upozorňovat na aktuální témata

do kontextu širokou škálu významných mezinárodních a maďarských děl

současnosti, jako je klimatická krize, sociální nerovnost, segregace a neto-

z jednotlivých epoch.

a kulturním dědictví tváří v tvář současným výzvám. Instituce se zaměřuje

lerance. Galerie si stanovila cíl stát se inkluzivní institucí, která odráží svět,

na oblasti teorie, filozofie a managementu kulturního dědictví, paměti,

v němž žijeme.

identity, kulturního prostoru, umění a dědictví střední Evropy, dialogů mezi
kulturami, města jako zrcadla civilizace, kulturní politiky a ekonomiky kultury. Heslem instituce je interdisciplinární přístup.

O 2021 vydalo do Kra

kova

Ludwig Múzeum v Budapešti bylo založeno v roce 1991, kdy nadace manželů Irene a Peter Ludwigových uložila 91 uměleckých děl do dlouhodobého

a kulturním dědictví. Od svého založení sídlí MCK v historickém tzv. Havra-

Mezinárodní centrum kultury je místem, kde lze přemýšlet o kultuře

V září se Trienále SEF

až k politickým systémům

Galerie uchovává rozsáhlou sbírku umění od starých mistrů až po současné umění a pomocí inkluzivního přístupu a programu se snaží otevřít

Cílem budování sbírek, výstav a doprovodných akcí muzea je umožnit
veřejnosti bližší seznámení se současným uměním. Zajišťuje tak nepřetržitý dialog mezi minulostí a současností, mezi mainstreamovým uměním
a experimentálními uměleckými iniciacemi. Muzeum funguje jako veřejný

různým návštěvnickým skupinám. Cílem je, aby kultura spojovala a byla

prostor otevřený široké veřejnosti a v souladu s principem inkluzivity neu-

dostupná pro všechny.

stále pracuje na zajištění lepších podmínek přístupu ke svým sbírkám.

FOTOGALERIE
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léto 2021 oživilo proluku SEFO
Prázdniny byly v Muzeu umění díky TRIENÁLE SEFO 2021 ve znamení současného středoevropského umění.
Ožily výstavní sály, ulice Olomouce a především proluka vedle Muzea moderního umění,
kde bude stát nová budova Středoevropského fóra Olomouc.
Podívejte se, jak muzejní léto vypadalo a budiž vám
inspirací pro podzimní návštěvu.
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PROLUKA SEFO
UŽ NENÍ PRÁZDNÁ, PLNÍTE JI
SVÝMI SLOVY!

„Instalace je technologicky náročná, ale funguje na velmi jednoduchém principu – prakticky na podobné bázi jako diktování SMS
do mobilu přes mikrofon. Vzal jsem tuhle
funkci a převedl jsem ji tak, aby laser slova
zobrazil v daném prostoru,“ říká Daniel Gregor,
kterému s přípravou softwaru pomáhal programátor Václav Opekar.
Laser od firmy Kvant zvolil Gregor pro jeho
světelné vlastnosti i cenu. „Vytváření tohoto
projektu se hodně odvíjelo od rozpočtu. Měli
jsme sumu peněz a já jsem řešil, jak to celé
pojmout tak, abychom se do ní vlezli. Světelné věci, respektive ta technika je obecně
velmi drahá, takže jsem musel vymyslet
nějakou variantu. Napadlo mě využít laserový

projektor, který tak drahý není a je dobře
vidět,“ vysvětluje Gregor.
Jeho nápad návštěvníky baví, což je zřejmé
z jejich reakcí: „Tak tohle je nejvíc hustá
věc, kterou jsem kdy viděla,“ řekla pobaveně
do mluvidla jedna návštěvnic a její slova
„vypálil“ laser do prostoru.
Autor i kurátor cíleně pracují s momentem
překvapení. „Lidé zpočátku pochopitelně
nevědí, co od Gregorovy instalace čekat.
Pak se někdo osmělí, promluví do mikrofonu
a jeho slova vzápětí zaplní proluku. Překvapení ve tváři návštěvníků je pak úžasné a moc
nás těší,“ usmívá se Petr Dvořák, kurátor
celého projektu.
„Petr Dvořák znal některé mé předešlé
práce, především z divadla. A jelikož se dají
se světlem dělat velmi zajímavé prostorové
věci, tak přišel s vizí vyzkoušet to v místě,
kde by měla stát nová budova muzea. Byl
to velmi zajímavý nápad, který jsem musel
domyslet a vytvořit na míru proluce SEFO,“
popisuje Gregor.
Konečná podoba instalace Tichý křik je
podle Gregora výsledkem několika podtémat,

Dan Gregor
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ZVLÁŠTNÍ HOST SEFO:
KASSÁKOVO MUZEUM

Z Olomouce se stane na více než půl roku centrum současné středoevropské kultury,
a to díky projektu Trienále | SEFO | 2021, který zahajuje 24. června Muzeum umění.
Desítky umělců z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Slovinska a dalších zemí,
včetně těch domácích, zde budou prezentovat svá díla, pořádat workshopy, koncerty,
divadelní představení, happeningy, přednášky... „Trienále je oslavou všeho toho,
co jsme za poslední dva roky začali považovat téměř za ztracené,“ říká šéfkurátorka
Barbora Kundračíková.

Co na srdci, to v proluce SEFO. Tak by
se dala stručně popsat autorská instalace Tichý křik Daniela Gregora, která
od 17. září formuje prostor budoucího Středoevropského fóra. Založena je na speciálním softwaru, který slova vyřčená
do připraveného mluvidla, přepíše pomocí
laseru přímo do prostoru proluky.

TRIENÁLE

kterými se při vymýšlení zabýval, jako jsou
světlo, střední Evropa i samotné místo pro
SEFO. „Dohledával jsem si různé informace
a postupně jsem zjišťoval, že je SEFO i politickou záležitostí. Vidím tam souvislost s Kaplického knihovnou v Praze, kde se však projekt
neuskutečnil. To je k naštvání. Byl bych rád,
kdybychom Tichým křikem upozornili na projekt nové muzejní budovy pro SEFO a věci se
daly do pohybu. Jsem podporovatelem těchto
projektů,“ přiznává Gregor.
Za jeden z klíčových přínosů Tichého
křiku považuje to, že strůjci instalace jsou
samotní návštěvníci, kteří se mohou vyjádřit
třeba i k budově SEFO či k jiným věcem, které
je trápí. Budou moci na dálku poslat třeba
někomu vzkaz, prostě tiše vykřičet to, co mají
na srdci. „Důležitý je příchod tmy. Návštěvníci
poznají, že je jim Tichý křik k dispozici podle
toho, že je otevřena brána do proluky SEFO,
aktuálně do 22.00 hodin. Otevírací doba se
na začátku listopadu změní v souvislosti s příchodem tzv. zimního času,“ doplňuje Dvořák
s tím, že instalace bude otevřená veřejnosti
každý den do 12. prosince.

•

*1979 (Česká republika)

Dan Gregor je vizuální umělec vystupující pod pseudonymem INITI. V minulosti byl členem umělecké skupiny
Macula, s níž se podílel na videomappingových projekcích například na Staroměstské radnici v Praze (2010) či
na New Museum v Liverpoolu (2011). Společně s hudebníkem Floexem vytvořil sérii interaktivních hudebních
nástrojů Archifon, které byly prezentovány na PAF (2011), následně v Bruselu (Nuit Blanche, 2012), Linzi (Ars
Electronica, 2014) či Glasgow (Sonica Fest 2017). Další série jeho interaktivních světelných soch nazvaných
Netykavka je součástí veřejné sbírky Espace Multimédia Gantner ve Francii. Mezi výrazné realizace patří scénické zpracování divadelního představení Antikódy pro Národní divadlo v Praze (2014) a Guide v divadle Ponec
(2015) s choreografkou Věrou Ondrašíkovou. V současnosti se můžete setkat s jeho prací v různých galerijních
prostorách v podobě interaktivní instalace Digital Playground, či v podobě 360° projekce v Planetáriu Praha,
na které spolupracoval s norským hudebníkem Biosphere.

Program Trienále SEFO 2021 nezapomíná ani na blízké středoevropské partnery Muzea umění. Konkrétně během
podzimu představí prostřednictvím
online programu budapešťské Kassákovo muzeum. V září byli hosty Barbory
Kundračíkové a Šárky Belšíkové během
online diskuze bývalá ředitelka muzea
Edit Sasvári a současný ředitel Merse
Pál Szeredi. Ti představili instituci jako
takou, její historii i vizi do budoucnosti.
Na začátku října (7. 10.) naváže na besedu
virtuální prohlídka stálou expozicí Kassákova muzea, která nabízí komplexní pohled

na všestranné dílo, ediční, umělecké a literární
aktivity a veřejné role, které během svého
života Lajos Kassák plnil. Demonstruje zároveň
splynutí umění s jeho osobním životem. Nově
vytvořenou virtuální verzí stálé expozice provedou zájemce opět Edit Sasvári a Merse Pál
Szeredi, kteří také představí nejvýznamnější umělcova díla.
A ve středu 27. října se pak podíváme, jak se Kassákovo muzeum
snaží zprostředkovat radikální
avantgardní poezii a abstraktní
umění nejmladším generacím studentů základních škol a gymnázií.
Od roku 2019 proto spolupracuje

se specializovaným kolektivem SzÖSz-Műhely
(Kolektiv svobodného myšlení), který pro ně
připravil velmi populární sérii offline a online
programů. Ten se zaměřuje na rozvoj kritického
myšlení a kooperativní umělecké práce. Obojí
si vyzkoušíme také při této přednášce.

•

Kassákovo muzeum

bylo založeno v roce 1976 v Budapešti
jako součást Petőfiho literárního muzea.
Uchovává, publikuje a prezentuje literární a umělecké dílo Lajose Kassáka, více
než čtyřicet let jedné z hlavních postav
maďarské avantgardy.

CEAD PŘEDSTAVÍ
IHNATOWICZŮV SENSTER
Workshop věnovaný pět metrů dlouhé
ocelové kinetické soše Edwarda Ihnatowicze SENSTER a její záchraně se bude
konat v Muzeu umění ve čtvrtek 21. října.
Akce, která představí ikonické dílo středoevropského novomediálního umění,
se koná v rámci dlouhodobé spolupráce
s polskými partnery a v návaznosti na program CEAD: New Media Museum.
Socha byla zkonstruována v roce 1970 pro společnost Philips Health Technology Company,
jako třetí umělecké dílo založené na moderních technologiích. Prostřednictvím sady
mikrofonů a Dopplerových senzorů reagovala
na zvuk a pohyb ve svém okolí. Současný stav
sochy reaguje výhradně na zvukové signály,
Dopplerovy senzory jsou neaktivní. V roce
2017 ji získala krakovská Technická univerzita
AGH a začala s projektem Re: SENSTER, který
má za cíl sochu vrátit do původního stavu.
Společně na něm pracuje mezioborový tým
tvořený technology a historiky umění.
Workshop věnovaný záchraně tomuto
ikonickému dílu, považovanému za jednoho
z klíčových průkopníků novomediálního umění,
není v Olomouci náhodou. SENSTER je totiž
jednou z plánovaných dlouhodobých zápůjček
pro budoucí budovu SEFO.
Projekt NEW MEDIA MUSEUMS: Creating
Framework for Preserving and Collecting
Media Arts in V4 iniciovalo Muzeum umění Olomouc jako společnou mezinárodní platformu

pro sdílení zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek děl nových médií a jejich uchováváním napříč různými typy institucí. Zahrnuje
tak organizace soustředící se na prezentaci
a propagaci nových médií z nezávislého sek-

toru, i státní a nestátní sbírkotvorné instituce
z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Počáteční fáze projektu byla zahájena
v lednu 2021 a je naplánována na 18 měsíců.

•
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TRIENÁLE SEFO VSTUPUJE
DO SVÉ DRUHÉ FÁZE
Hlavní expozice Trienále SEFO 2021 nese název
Universum – stejně jako celek všech výstav
a programů, které do jeho rámce spadají. Může
to indikovat ambici, kterou samozřejmě máme,
kterou má každé muzeum, snažící se ze své
podstaty pojmout svět. Která však zahrnuje
jistotu, že se nám to nikdy nepodaří. Může také
ale jít – a jde – o výraz jistoty toho, že na jakkoli
velké rámce jedinec aspiruje, vždy je součástí
kolektivu. Ve světě, který obýváme, už do něj
přitom nezahrnujeme jen další lidi, takzvaně
rozumné či myslící bytosti, ale také všechny
živé i neživé entity, věci, situace, události. Ty
všechny spolu koexistují, navzájem se ovlivňují
– a ovlivňují také člověka a jeho způsob uvažování i bytí ve světě. Každý záchvěv emoce,
každé gesto nebo situace, kterou procházíme,
ovlivňuje to, jak o tom, co vidíme, přemýšlíme.
Vizuální umění je často chápáno jako
distancované – nelze se jej dotknout, nevoní,
nechutná. I ono ale evokuje hmatové kvality.
Některé povrchy téměř hladíme očima. Taková
může být malba Zdeňka Trse, také ale „recyklovaná“ plátna Pavla Büchlera – i když v jejich

případě po povrchu spíše škobrtáme. Zvuk
naopak emoce vzbuzuje rychle a téměř přirozeně. Reagujeme na něj často pohybem – jako
na latinskoamerické melodie, které ve své
instalaci použil Ádám Kokesch. Jindy ovlivňují
přímo rytmus našeho těla – tak je tomu u videa
Anny Witt, které rezonuje tlukotem srdce.
Některé objekty bychom chtěli vzít do rukou
– zvláště po tom volají ty antropomorfní jako
třeba dětské figury/ kanopy Tei Smetanové.
Jiné vytvářejí zázemí, ve kterém se bezpečně
zabydlujeme – jako v ateliéru Gábora Koóse,
nebo naopak ztrácíme (i když jen imaginativně)
– jako ve VR prostředí Karola Pomykaly.
Umění je mnohovrstevnaté, určené smyslům, nejen intelektu. A nabízí nekonečný počet
možných reakcí. To, co těší mne, nemusí těšit
nikoho jiného – ale přesto mám právo na sdílený prožitek apelovat. Alespoň potud, pokud
jsme všichni součástí stejného společenství.
Jakkoli osobní, prožitek umění, konkrétního
uměleckého díla, vždy souvisí s hodnotami,
které právě jako člen tohoto společenství
vyznávám. Můžu se mýlit, ale přesto musím

stále doufat – jinak bych byla zůstala zcela
sama. Tyto dvě intuice, a sice že můj výběr
odpovídá mému vlastnímu vkusu, a zároveň,
že je tak trochu obecný a sdílený, že mám
„pravdu“, když si něco myslím, je podstatou
lidské kultury. Proto je také tak zajímavá
a nikdy nás neomrzí ji pozorovat. Podobně
jako přirozený svět, svět zvířat, počasí, zemský ekosystém nebo vesmír. Pro ně všechny,
pro „všechno“, pro universum, platí, že začíná
jednou drobnou věcí a končí u jejich spektra,
respektive naopak.
Tímto způsobem zacházíme také s našim
universem, naší expozicí – a pro podzimní
měsíce plánujeme systém její reinstalace.
Obměny se týkají instalací či děl Uršuly Berlot-Pompe, Joanny Leszczyńské, Karola Pomykaly či Jaroslawa Grulkowského. Připravovány
jsou ale také dva podstatnější vstupy: Mikrokosmos Gábora Koóse a Předobrazy – paralely
Gabriely Elbelové.
Barbora Kundračíková
šéfkurátorka Trienále SEFO 2021

Všichni víme, že kosmos se rozpíná a transformuje. Jak to je ale s jeho počátkem?
A má kosmos paměť? Roger Penrose, jeden
z nositelů Nobelovy ceny udělované v oblasti
fyziky (2020), před časem prezentoval teorii,
která tvrdí, že velký třesk, který spojujeme
s počátkem tohoto světa, nebyl jediný, že jich
je naopak pravděpodobně řada – a že o nich
nevíme právě proto, že si je náš kosmos nepamatuje. Vždy totiž, když se dostane na hranu
svých možností, dojde k jeho rozpadu. Vše se
zhroutí, aby vznikalo znova.
Právě tato myšlenka stojí v centru pozornosti Gábora Koóse, který je autorem velkoformátových frotáží zachycujících jedna ku jedné
jeho vlastní ateliér, onen bezpečný mikrokosmos. „Nejprve jsem otiskl stěny a podlahu,

abych ukázal, že na počátku všeho byla jen
prázdnota a prostor. Do pohybu uvedl hmotu
velký třesk, teprve s ním se začala usazovat
a nacházet svůj tvar. Tak vznikl kosmos, naše
universum.“ V průběhu podzimních měsíců se
proto prostor Gáborova „ateliéru“ začne přirozeně zaplňovat věcmi, nábytkem, vybavením,
nástroji, které při své práci používá. Krom toho,
že dodržuje jejich tvar a charakter, dbá také
na odpovídající umístění. „Nejenže jsem celý
prostor otiskl, také jsem vše rozměřil a zachoval umístění všech objektů. Tímto způsobem
chci ukázat, jak se z chaosu stává kosmos.“
A součástí projektu je samozřejmě také ona
fáze rozkladu – ta začne, což platí pro všechny
expozice trienále, 3. ledna 2021. Jediným
záchvěvem stálosti, navíc vysoce symbolic-

kým, pak bude prostorová instalace Pavly
Beranové. Kaple Božího Těla, součást původní
jezuitské koleje, která ji bude hostit, je nakonec zasvěcena scéně Večeře v Emauzích, při
níž se slovo stalo tělem.

PŘEDOBR AZY – PAR ALELY
listopad – prosinec 2021

Jedním z témat, které trienále SEFO 2021 sleduje, je vztah vědy a umění. Co to znamená
určovat? Poznávat? Definovat? Jaké možnosti
má věda a jaké umění? Je mezi nimi skutečně
nějaký rozdíl? Je mezi nimi rozdíl v čase?
Právě tomuto, způsobům, jimiž se obě domény
ovlivňují, a formují tak naše pojímání světa, je
věnován referenční projekt Gabriely Elbelové,
kurátorky Arcidiecézního muzea. Její výběr
je nečekanou a velice spontánní reakcí. Jako
historičce starého umění a kurátorce věnující
se ranému novověku jí totiž neunikly vizuální

paralely a příklady obdobných témat v barokní
literatuře. A ze sbírek Vědecké knihovny Olomouc jich několik vybrala, aby expozici doplnily.
Ukazuje přitom nejen formální či imaginativní
podobnosti, ale i možné intelektuální rozdíly
mezi věcmi i přístupy. Přece jen, doba se změnila a naše znalosti jsou jiné – ne však nutně
lepší. Přesně to je nicméně důvodem, proč
podobný projekt vůbec iniciovat: vést o podobných tématech diskusi, a nejlépe právě nástroji,
kterými disponuje samo umění.

Anna Witt … v konverzaci s: Benedikt Haeften,

Nicolaus Gansterer … v konverzaci s:

Devocionální emblematický spis belgického benediktina Benedikta van Haeftena (1588
Utrecht – 1648 Spa) představuje odlišný druh literatury než ostatní vystavené vědecké a filozofické spisy. Jedná se o oblíbený typ duchovní barokní literatury, který je založen na tematické sbírce emblémů motivovaných zpravidla křesťanskými či obecně morálními náměty.
Emblém samotný je vizuálně literární útvar propojující obraz, motto (citát z bible či křesťanského autora) a epigram vysvětlující celou podstatu emblému. Jak už sám název Schola Cordis (Škola srdce) napovídá, hlavním motivem této knihy je srdce – symbol, který má dlouhou
a bohatou historii v kontextu kulturních a náboženských dějin lidstva. V křesťanských souvislostech se symbolika srdce jednoznačně váže k postavě Ježíše Krista, jeho utrpení, oběti
a lásce k lidstvu. Haeftenova tematická sbírka emblémů je zamýšlena jako duchovní pouť
lidského srdce směřující od přirozenosti ovlivňované a pokoušené negativními pohnutkami,
zlobou, ďáblem přes niterné poznání Krista a jeho podstaty až k jeho úplnému přijetí a definitivnímu splynutí s ním v pochopení a následování jeho oběti a lásky. Významnou kvalitou díla
je vizuální složka v podobě rytin známého nizozemského grafika Boetia Adamsze Bolswerta
(1585 Bolswart – 1633 Antverpy). Principem je obrazový příběh procházející celou knihou,
jakýsi raně novověký komiks, jehož protagonisty jsou dva andílci zacházející se srdcem jako
s klíčovým předmětem každého emblému dle konkrétního daného motta. Například Cordis
Protectio – ochrana srdce zobrazuje andílky chránící srdce štítem se symbolem Kristova
kříže před šípy vysílanými ďáblem, vyfintěnou světskou láskou a Amorem.

Robert Fludd (1574 Bearsted – 1637 Londýn) byl absolvent oxfordské univerzity, lékař, filozof, alchymista a mystik. Ve svých encyklopedických, bohatě
ilustrovaných knihách propojuje alchymii, astrologii, hermetismus, kabalu,
rosenkruciánství, lékařství a experimentální přírodovědu. Utriusque Cosmi
Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica, Physica, atque Technica Historia
(Dějiny dvou světů) vydaná v pěti svazcích Theodorem de Bry v letech 1617
až 1521 v Oppenheimu je jeho celoživotním a nejznámějším dílem shrnujícím
celou Fluddovu koncepci univerza. Dvěma světy je míněn princip propojení
a nejužší souvislosti mezi člověkem (mikrokosmem) a vesmírem (makrokosmem) včetně jeho božského Stvořitele. Fluddova nejdůležitější kniha
si zaslouží pozornost také kvůli své mimořádně zajímavé ilustrační složce.
Doprovodné kresby a diagramy nejsou pouhým estetickým doplněním
textu, ale nesou samostatný význam a do jisté míry lépe zprostředkovávají
autorovy teorie. Často mají charakter jakéhosi kontemplativního obrazce,
který má čtenáře vést k hlubšímu vnímání a pochopení sdělovaných myšlenek a pomoci mu objevit ještě další rovinu pravdy, popsanou už slovy knihy.

Schola Cordis, Antverpy 1679

Robert Fludd, Utrisque Cosmi majoris scilicet
et minoris Metaphysica, Physica, atque Technica Historia, Oppenheim 1617

SEFO: FORMOVÁNÍ
VEŘEJNÉHO PROSTORU
Jak město a instituce fungují? Jak je organizován prostor, který sdílíme? Co je na něm
nejcennější? A jaké možnosti má při jeho utváření umění? Tyto otázky si Trienále SEFO 2021
bude klást i během podzimních měsíců. Právě
veřejný prostor a umění v něm je totiž pro první
ročník přehlídky současného středoevropského umění jedním z klíčových témat.
„Jako výraz našeho zájmu o roli veřejných
institucí a veřejný prostor jako takový, vzniká
soubor záměrů a dočasných uměleckých realizací určený právě pro něj. Autory řazenými
do první, “testovací”, vlny jsou TIMO, Lucia Tkáčová, Jaro Varga a Pavla Beranová, Petr Válek,
respektive Anna Witt. Institucemi, které je hostí,
jsou Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice
Olomouc a samozřejmě MUO. Doprovází je cyklus přednášek, určený jak pro studenty Katedry
dějin umění a Katedry výtvarné výchovy UP, tak
pro veřejnost,“ říká šéfkurátorka trienále Barbora Kundračíková.
Cílem je vytvořit co nejotevřenější diskusní
prostředí, v němž je ale od počátku sledováno celospolečenské hodnotové nastavení

a dlouhodobá perspektiva rozvoje. Udržet
podobný mechanismus v chodu, je samozřejmě nesmírně náročné, možná přímo
utopické. I proto ale v rámci trienále, které je
experimentální základnou MUO, volí kurátoři
promyšlenou strukturu veřejných diskusí,
debat, workshopů a přednášek určených pro
různé typy sociálních skupin, institucí i prostorů, respektive využíváme pestré skladby
a aparátu současného umění. Anna Witt tak
v červenci představila projekt připravený
v rámci kurzu, který vyučovala na jaře tohoto
roku na vídeňské die Angewandte. Vznikla
v rámci něj performance reflektující podmínky
jednoho z místních náměstí, Columbusplatz
– kterou v podzimních měsících rozvinou při
společné práci studenti KVV UP pod vedením
Vladimíra Havlíka. Petr Válek využívá principů
zvukové instalace a testuje přitom otevřenost
olomouckých komunit – jeho práce je totiž
majoritně určena nevidomým, kteří se mohou
sami rozhodnout, zda a kdy ji zpřístupní takzvaně většinové společnosti. Jaro Varga s Lucií
Tkáčovou se podobně obracejí ke konkrétnímu

místu – olomoucké Fakultní nemocnici, přičemž samozřejmě reflektují nejen aktuální
dopady pandemie, ale především charakter
místa samotného.
Symbolickým centrem všech zásahů
do veřejného prostoru – místem jeho reálného
utváření se, je samozřejmě prostor proluky
SEFO. Právě v něm se v průběhu léta představili partneři muzea, současní i potenciální,
kreativci působící ve městě – Univerzita Palackého, Krásná Olomouc, Re-Vize, Academia
Film Olomouc a další – při společně připravovaných programech.
„Pokud totiž nová veřejná instituce, pokud
nový veřejný prostor, pak prostor sdílený, to
znamená také kritický. To nakonec symbolizuje také TIMův nápis na štítu budovy stávajícího Muzea moderního umění – Nedotýkat
se. Čeho ale? A proč? Cílíme přitom na sebe
sama a výlučnou pozici veřejných institucí
sloužících tzv. veřejnému blahu. Oprávněně?
Také ale na veřejný prostor jako takový – znovu
s otázkou, kdo má právo do něj vstupovat
a rozhodovat o něm. Žijeme v době, která je
vědomě komunikační a relační. Její každodennost se utváří v nespočtu rozhodnutí. Každý
pocit, každá interpretace je výsledkem koexistence entit živých i neživých, událostí a situací.
Každá z nich má svůj význam – je dobré na to
pamatovat,“ vysvětluje Barbora Kundračíková.

DIGITALIZACE SBÍREK

NAHRÁNO – OTEVŘENO

Muzeum digitalizuje unikátní sbírky hudebnin,
prvotisků a starých tisků
Je to dlouhá cesta, ale stojí za to. Na jejím
konci si budou moci zájemci z řad odborné
i laické veřejnosti prohlédnout z valné většiny zdigitalizované vzácné sbírkové fondy
Muzea umění Olomouc a Arcibiskupství
olomouckého.
„Naši odborníci nejprve v depozitáři vyberou
například prvotisk, jeho stav zkontroluje konzervátor, musíme jej katalogizovat, potom
naskenovat a výsledné obrazy upravit dle
dohodnuté metodiky. Takto digitalizovaný
prvotisk potom putuje k našim partnerům
do Moravské zemské knihovny v Brně, kde
k němu přidají další metadata o předmětu
a vytvoří kompletní publikační balíček, tzv.
digitalizát. Teprve potom je možné jej zveřejnit,“ popisuje zjednodušeně celý postup
Jana Macháčková, vedoucí kroměřížského
Arcidiecézního muzea, které je jedním z pracovišť Muzea umění Olomouc.
Konzervátorka pro projekt Norských fondů Karolína Šťastná
vyrovnává povrch hudebního rukopisu.

Hudební rukopisy musejí nejdříve projít konzervátorskou dílnou
a až poté jsou zdigitalizovány.

Lucia Tkáčová
a Jaroslav Varga pro FNOL
24. 10. 2021 a prezentace a workshop
Nemocnice je nejen místem abnormality, ale také normality, místem vyjadřujícím
i popírajícím konstanty lidského života. Dvojice slovenských autorů v té olomoucké
hledá místo, ve kterém by mohl čas aktuální přerůst v ten obecný, transcendentální,
ztišený. A navrhuje proto adaptovat místní skleník. „Medzi nahusto roztrúsenými
stavbami, tvoriacimi rozsiahli areál Fakultnej nemocnice v Olomouci, sa vypína
skelet opusteného dvojskleníka. Je akousi kostrou minulsti, cez ktorú všetkými
smermi resvitá budúcnosť. Príroda si už robí svoju prácu. Zdivočený vinič pohlcuje
železnú hrdzavú konštrukciu. Predtým sa tu pestovali rastliny, ktoré končili na tanieroch pacientov. Skleníkov bolo viac, no do dnešných dní prežil iba jeden. Už aj on je
odpojený od nemocničnej infraštruktúry. Čaká na svoj koniec, ktorý príde čo nevidieť. Čakanie na zánik je pretkané čakaním na záchranu, liečbu, predĺženie života,“
uvádějí autoři ve své propozici. Prostor skleníku přitom chtějí transformovat v místo
určené soukromé kontemplaci či zklidnění: „Skleníku chceme dopriať novú funkciu
a predĺžiť existenciu. Chceme ho zceliť novým sklom, na ktorom vznikne monumentálna vitráž. Cez ňu budú prenikať farebné lúče a vytvárať spektakulárne svetelné
divadlo. V tejto atmosfére budú rásť liečivé rastliny, ťahať sa za žiarivými farbami,
dotýkať sa telami nehmotného sveta svetla. Skleník sa premení na sochu, úkryt,
miesto meditácie, kaplnku, čakáreň…“
Původní záměr autorské dvojice podstatně předčil zvažované možnosti. Je
ale proto o to lepším testem toho, co péče o veřejný prostor vyžaduje. Workshop,
při němž bude představen a nabídnut veřejnosti, velkoryse spolupořádá Fakultní
nemocnice Olomouc, Botanická zahrada UP s místními zahrádkářskými komunitami.
Konat se bude 24. října 2021.

Petr Válek: Poezie nejsou slova
pro Tyflocentrum
11. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Hudba není slyšet. A poezie nejsou slova. To je možný leitmotiv umění podle Petra
Válka, druhého největšího umělce a hudebníka (hned po Alfredu Brendelovi) pocházejícího z Loučné nad Desnou. Jeho vstup do olomouckého veřejného prostoru čítá
pět vět a jednu symfonii. Je patřičně neklidný, podvratný, především ale citlivý, skoro
něžný. Hudbu, kterou není slyšet, i poezii, jíž nejsou slova, totiž spoluvytvářejí dětské hlasy a smích. Co na tom, že noise vládne i jim? Podobně jako v případě produkce
hudební skupiny Jarní vůně, kterou Válek vytvořil s klienty domova seniorů, v němž
v letech 1996 až 2004 působil jako ošetřovatel, i nyní máme co do činění s hlasy
neškolenými. Mají ale o to více co říci. Neumí ještě možná tak docela vyslovit slovo
Antarktida, tomu nejdůležitějším ale, tomu, co to znamená ulehnout, rozumí docela
dobře. Jas a čistota se rozlévají do dálek a ukazují, jaký je svět, v němž můžeme žít.
Nádherný. Drahocenný. Křehký. Legrační. Stačí poslouchat.
Umění pro veřejný prostor je standardně vizuální a statické, jeho zadávání i realizaci podmiňuje dostupnost takzvaně většinové společnosti. Není však tento způsob
uvažování překonaný? Neměli bychom po umění chtít naopak adresnost? Neměli
bychom po něm chtít, aby bylo “naše”? Bude pak ale ještě vůbec něčí?
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Projekt NAHRÁNO – OTEVŘENO
můžete nově sledovat také na speciálních webových stránkách www.loaded-open.eu, kde se
dozvíte nejen všechny novinky, ale dostanete
se také do digitálních knihoven Moravské zemské knihovny a Digitální knihovny Islandského
národního archivu a brzy také Digitální knihovny
a galerie Muzea umění Olomouc.

NAHRÁNO – OTEVŘENO
je mezinárodní projekt digitalizace, zpřístupnění a edukativního využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (číslo projektu:
KU-CH1-075). Jeho cílem je zpřístupnit movité
kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace
a interaktivních online nástrojů.

Desítky tisíc stran starých kronik, nejrůznějších listin, notových zápisů a dalších
památek na papíře tak budou k dispozici
každému zájemci přes obrazovku počítače
z pohodlí domova, a to díky mezinárodnímu
projektu NAHRÁNO – OTEVŘENO, který financují Fondy EHP 2014 – 2021 (tzv. Norské fondy).
Na digitalizaci, která se teď na podzim naplno
rozjíždí, se podílejí čtyři instituce – Muzeum
umění Olomouc, Moravská zemská knihovna
v Brně, Knihovna Akademie věd ČR a Národní
archiv Islandu v Reykjavíku. „Pracovníci Arcidiecézního muzea v Kroměříži nyní digitalizují
unikátní sbírku hudebních rukopisů a starých
tisků, které jsou uloženy v kroměřížském Arcibiskupském zámku. Každý předmět z těchto
sbírek vyžaduje speciální péči a odborný přístup,“ vysvětluje Jana Macháčková.
Speciální péči zaručuje právě úzká spolupráce mezi partnerskými institucemi. Také
proto se během prvního zářijového týdne
vydali odborníci z Arcidiecézního muzea Kroměříž do Moravské zemské knihovny, aby se
podívali na fungování plně zaběhnuté digitalizační linky a konzultovali provoz a obsluhu
skenerů. Dva speciální knižní skenery jsou
nyní nově i v kroměřížském zámku. „Exkurzi
do Moravské zemské Knihovny jsme pořádali především kvůli novým kolegům, kteří
k nám nastoupili. Pro projekt je zásadní, aby
na vlastní oči viděli všechny fáze procesu
digitalizace a mohli diskutovat s lidmi, kteří
ho v Brně denně vykonávají,“ dodává Macháčková. „Osobní kontakt a výměna zkušeností
jsou pro naši úspěšnou spolupráci klíčové.“

•

Návštěva na digitalizační jednotce Moravské zemské
knihovny v Brně.

FONDY EHP A NORSKA
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají
státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování
spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Důležitý prvek, kterým se tyto
fondy liší od fondů EU, je velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi dárci a příjemci grantů. Česká republika je příjemcem těchto
fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské
unie a tím také do Evropského hospodářského
prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi
Evropského sdružení volného obchodu. Od roku
2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České
republice přes tisíc zajímavých projektů za více
než 6 miliard korun.
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kur átoři: Martin Fišr, Jak

GALERIE CAESAR

ub Frank

Barbora Zentková & Julia Gryboś, Tiredness Quotes, 2021

Jakub Frank

kurátor výstavy

KRIZE VŠEDNÍHO DNE
Globální, ekologická, ekonomická, ropná
nebo koronavirová, to jsou jen některé
z přívlastků, které čteme nebo slýcháme
každý den ve zprávách ve spojení s pojmem krize. A jsou to jen některá z označení, se kterými se musíme srovnávat se
stále rostoucím pocitem skepse.
Součástí Trienále SEFO 2021 je blok tří výstav
s názvem Všední krize organizovaný ve spolupráci Muzea umění Olomouc a Galerie Caesar,
který se s touto skepsí snaží vypořádávat
prostřednictvím umění a znevšedňováním
zažitých vzorců.
Skrze všednost se na krizi lze dívat dvěma
způsoby. Jedním je výše zmiňovaná globální
perspektiva, kdy se globální události přestávají odehrávat někde daleko v abstraktním
světě, místo toho se přesouvají do naší bezprostřední blízkosti a stávají se novým všedním
průvodcem našich životů. Něco, co je z povahy
nevšední – tedy moment krize – nejnižší bod
na grafu propadu, nebo naopak bod zlomu
na grafu růstu – se stává naší denní realitou
a otupuje naše smysly až na úroveň, kdy už přestáváme krizi vnímat jako něco výjimečného.
Druhá perspektiva se zaměřuje spíše
na všednost jako takovou. Na každodennost,
běžnost nebo normálnost. Na stav, na který
jsme dlouhodobě navyklí a který nás může
svou zažitostí nudit až do momentu, kdy se
z cyklu každodennosti musíme vymanit a zahájíme pokus o vystoupení z koloběhu. Moment
krize se z této perspektivy nejeví jako něco

vnějšího, co zasahuje do našeho života, ale
naopak nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme
naše vnitřní znepokojení nad tímto zdánlivě
klidným stavem.
Výstavní projekt Všední krize tato východiska nahlíží v sérii tří navazujících výstav
připravených na míru Galerie Caesar. Ta představuje pro Olomouc tradiční a důležitý prostor
pro současné umění, který je na dnešní dobu
zároveň nezvykle vytrvalý a stálý. Galerie
symbolicky sídlí v naprostém středu města

Imrich Veber, Kritický horizont, performance
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Všední krize 1: Tomáš Moravec, Richard Loskot, pohled do výstavy

ravec, Richard Loskot ,
Všední krize 1: Tomáš Mo
1
Kino PAF / 24. 6. – 27. 7. 202
tková & Julia Gryboś,
Všední krize 2: Barbora Zen
3. 8. – 12. 9. 2021
Imrich Veber, Kino PAF /
a, Magdalena A. Tur zová,
Všední krize 3: Jan Krtičk
1
Kino PAF / 21. 9. – 24. 10. 202
Jakub Čuška , Jiří Sedlák ,

a její vernisáže, konající se až na sporadické
výjimky každé první úterý v měsíci, již třicet
let udávají rytmus olomouckému kulturnímu
životu. Právě tato stálost však v některých
ohledech může evokovat jistou zacyklenost
a zakonzervovanost.
Výstava Všední krize se nestaví proti každodennosti, kterou v Olomouci zažíváme,
ale tematizuje ji. Zachovává pravidelný běh
událostí, ale snaží se s nimi pracovat tak, aby
zažité vzorce byly schopny nabízet novou
perspektivu ke čtení a aby účastníkům umožňovaly prožívání nových a nevšedních zážitků.
Tyto cíle se snaží naplňovat na jedné straně
novým uspořádáním výstavního prostoru
a proměnou architektury, na straně druhé
představováním pro galerii nezvyklých výstavních formátů.
Prostorové uspořádání galerie a architektonické vstupy do výstavních prostor navrhl
Tomáš Moravec a následně je realizoval
společně s týmem spolupracovníků. Zadáním bylo reagovat na specifika výstavních
prostor s jejich svébytným charakterem
(galerie je spojená na jedné straně s restaurací a na druhé straně s obchodem s výtvarnými potřebami) a ve spodní části vytvořit
promítací sál. Moravec do galerie umístil dva
rozměrné panely; jeden opticky oddělil kino
od výstavních prostor a druhý odstínil rušivý
vstup a vytvořil rozměrnou bílou plochu pro
instalaci. Na obou panelech Moravec využil
jako povrchovou úpravu vesmírně stříbrnou
stavební fólii. Promítací plochu kina pak

zarámoval prostorovou konstrukcí připomínající jakýsi vertikálně postavený tácek.
Tomáš Moravec byl zároveň společně
s Richardem Loskotem prvním z vystavujících,
kteří do nově uspořádaného prostoru zasáhli
svými instalacemi. Moravec představil dvě
videa, která z ptačí perspektivy zaznamenávají jeho práci na pardubickém vojenském
letišti, kde znovuodhalil zarostlé výcvikové
bombardovací cíle. Loskot do galerijního prostoru výrazně zasáhl svou pohyblivou instalací
s robotickými autíčky nesoucími nafukovací
balony s citáty vynálezce, fyzika a vizionářského myslitele Nikoly Tesly.
Druhá výstava, která svébytným způsobem proměnila prostor galerie, byla dílem
autorského dua Barbory Zentkové a Julie Gryboś a fotografa a vizuálního umělce Imricha
Vebera. Zentková s Gryboś pro výstavu vytvořily sérii objektů ze dřeva, cementu, ručně barvených provazů a ze zastaváren zakoupených

Všední krize 2: Barbora Zentková & Julia Gryboś, Imrich Veber, pohled do výstavy

šperků, které instalovaly na látkách položených na podlaze. Veber v průběhu výstavy
uskutečnil tři performance na náměstí před
galerií, při kterých digitálně upravoval fotografii olomouckého panoramatu.
Třetí výstava, která právě probíhá, představuje nová díla tří olomouckých malířů – Magdalény Turzové, Jakuba Čušky a Jiřího Sedláka
– a interaktivní instalaci intermediálního
umělce Jana Krtičky.

SPOLUPRÁCE S PAF
K vytvoření dramaturgie galerijního kina byli
osloveni kurátoři z platformy PAF. Ti pro čtyřměsíční trvání výstavy vybrali 16 uměleckých
filmů a videí, které se v galerii střídají vždy
v týdenních intervalech. Kino PAF si klade
za cíl představit ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou
posledních dvaceti let. Postupně se rozvíjející program tak výstavu doplňuje o důležitý

Všední krize 3: Jan Krtička, Magdalena A. Turzová, Jakub Čuška, Jiří Sedlák, zahájení

dynamický prvek vyzývající návštěvníky
k opakované návštěvě výstav.
Posláním výstavního projektu v Galerii Caesar není hledat řešení současných globálních
krizí. Vystavující umělci krizi nahlíží v různých
spíše symbolických rovinách a zacházejí s ní
jako s jevem, který běžný lidský život provází
téměř na denním pořádku. Pro ilustraci „velkých“ krizí totiž dobře poslouží i momenty
odehrávající se v mezilidských interakcích
nebo tvůrčích postupech. Jako nejkritičtější
se tak ve výsledku může jevit samotný způsob
práce na výstavě; ať je to neustálá proměna
instalace a s ní spojená časová a technická
náročnost, spolupráce mezi kurátory i samotnými umělci, infiltrace do tradičního prostoru
nebo hledání průniku v očekáváních různých
skupin publika. Výstavu Všední krize tak
můžeme vnímat především jako prostor pro
setkávání nesourodých všedností a pro bezpečné zakoušení kritických situací.

•
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Loutky se vracejí do Muzea umění!
Milé děti, přátelé loutkového divadla,
s radostí jsme pro vás připravili Sezonu
loutek 2021–2022. Loutky si přežehlily
šatičky a přemalovaly tváře. Herci procvičili hlasivky. Rekvizitáři našli všechny
talířky a polštářky, které pimprlata
poztrácela. Divadelní technici vyměnili
žárovky a rozmluvili mikrofony. Raz, dva,
tři, kašamr hamr, kašamr adie! Jedem!

Kde hrajeme?
I v letošním roce vás uvítáme v Mozar
teu Arcidiecézního muzea na Václavském
náměstí 4. Rekonstrukce našich scén v budově
Muzea moderního umění v Denisově ulici
stále pokračuje. Těšíme se, že vás v roce 2023
přivítáme na velké či malé scéně Centralu.

Kde můžete zakoupit vstupenky?
Vstupenky si můžete koupit na stránkách Muzea
umění: www.muo.cz v sekci program či na jedné
ze dvou pokladen. Pokladna v Denisově ulici 47
je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.
Pokladna v budově Arcidiecézního muzea na
Václavském náměstí 4 je otevřena vždy před
představením.

Jak rezervovat vstupenky?
Rezervace je možná na adrese pokladna@muo.cz
nebo na telefonním čísle 585 514 241. Vstupenky
si vyzvedněte nejpozději hodinu před začátkem
představení. Místa v sále nejsou číslovaná.

Na co
se můžete
těšit?

Benjamín a vlk

buchty a loutky (praha)

neděle 3. 10. 2021 v 16.00
pro rodiče s dětmi
pondělí až středa
4. – 6. 10. 2021 vždy v 8.30
a 10.30 pro mš a nižší ročníky zš
Jakou cestu musí vykonat Benjamín, aby přemohl
temného vlka? Dobrodružný příběh malého
chlapce, který se svou kouzelnou pomocnicí
vykoná veliké věci. Na motivy knihy Joe ToddStantona Artur a zlaté lano.
střídavě hrají: Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran,
Marek Bečka | scéna a loutky: Bára Čechová | hudba: Vítr
Brukner | režie: Zuzana Bruknerová a Buchty a loutky

Zpátky do Betléma

teátr pavla šmída a kejklíř vojta vrtek
(hosín – doudleby)
neděle 12. 12. 2021 v 16.00 pro rodiče s dětmi
pondělí až středa 13. – 15. 12. 2021
vždy v 8.30 a 10.30 pro mš a nižší ročníky zš
Kejklíř Vojtěch se po letech setká se svým panem
učitelem. Nenadálé shledání přivede dva osamělé
umělce ke společné cestě do Betléma. Podle
taháku a ze srdce nám zahrají prastarý příběh
o narození Ježíška.

		

hrají: Pavel Šmíd a Vojtěch Vrtek
režie: Stanislava Kočvarová
scéna: Simonett a Šmídová
loutky: Jan Růžička

České Vánoce
buchty a loutky
(praha)

neděle 19. 12. 2021 v 16.00
pro rodiče s dětmi
Fantaskní vyprávění o prostých pastýřích a nafoukaných králích za přítomnosti andělů, oveček, psů
a vlků! Text vychází z jednoho z nejstarších a nejoblíbenějších lidových pramenů s vánoční tematikou – Rakovnické hry vánoční. Pastorely v podání
významného souboru Collegium Marianum, interpretujícího barokní hudbu, pocházejí z hudebního
archivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
soprán: Marta Fadljevičová | buchty a loutky: Zuzana
Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran, Marek Bečka
collegium marianum: flauto traverso: Jana Semerádová
umělecká vedoucí: Lenka Torgersen | housle: Vojta Semerád
violoncello: Hana Fleková | teorba: Jan Krejča

další představení:
leden: Nejmenší ze Sámů

československé klacky (praha)
rezervace pro veřejnost:
585 514 241 | pokladna@muo.cz
rezervace pro školy:
777 359 431 | wolfova@muo.cz
Po nedělním představení následuje
loutková dílna: 45 – 60 minut
rezervace: wolfova@muo.cz
V případě volných míst rádi uvítáme rodiče
s dětmi, kteří nestihli nedělní představení,
i během repríz v pracovním týdnu.

únor: Eliška a jiné královny

toy machine (pečky)

březen: Paleček

buchty a loutky (praha)

duben: Prostě žába

divadlo u staré herečky (hradec králové)

květen: Divočiny

odivo (banská bystrica, sk)
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DIVADELNÍ FLORA PŘIVEZE
DO MOZARTEA HVĚZDY ČESKÉ
ČINOHERNÍ SCÉNY I MIMOŘÁDNÉ
PŘEDSTAVENÍ S ROBOTEM
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V inscenaci Zahradníček / Vše mé je tvé
excelují Lucie Trmíková a Saša Rašilov
(foto Viktor Kronbauer).

Během devíti týdnů od poloviny října do poloviny
prosince proběhne dosud nejdelší ročník Divadelní
Flory. Festival v tomto netradičním formátu zpestří
několika vystoupeními také program v olomouckém Arcidiecézním muzeu na scéně Mozartea.
Těšit se zde můžete i na filmovou sekci.
Mladého Franze Kafku (Malý stvořitel
/ Der kleine Fratz) ztvárňuje Karel Dobrý.
(foto Zuzana Lazarová)

Krásný nový svět
„S nadějemi, vkládanými do vakcinace, jsme
z tradičního květnového termínu přeložili
Divadelní Floru na podzim a začátkem roku
začali skládat nový harmonogram, dramaturgicky zastřešený mottem „Krásný nový svět“.
To jsme se, navzdory novým, zneklidňujícím
konotacím, rozhodli ponechat. Věříme, že se
nám podaří adekvátně reagovat na případná
kapacitní či jiná omezení,“ osvětluje plány
pořadatelů v nejisté době ředitel Divadelní
Flory Petr Nerušil.
Festivaloví diváci uvidí tematicky spřízněné
činoherní i taneční inscenace domácí, slovenské i ze sousedního Německa, jehož divadelní
počiny Divadelní Flora v posledních letech
systematicky mapuje. Do Olomouce dorazí

také tvůrci z experimentální hudební scény.
Program festivalu doplní filmové projekce,
tradiční besedy, ale i zájezd do brněnského
HaDivadla.

Prohlubování partnerské
spolupráce při Trienále SEFO
Po již realizovaných produkcích v Muzeu umění Olomouc navazujeme na těsnou spolupráci
s Divadelní Florou i letos. „Účelem živé platformy Středoevropského fóra je kromě jiného
hledat a pojmenovávat identitu našeho geografického prostoru. Umění je po staletí osvědčený způsob popisu našeho světa a jsem si jist,
že s velmi podobnými východisky pracují i naši
kolegové z Divadelní Flory – dramaturgicky
nejvyprofilovanějšího divadelního festivalu
v Česku. Naše spolupráce je tedy zcela přirozená a doufám, že s novými prostorovými

možnostmi se v budoucnu ještě prohloubí,“ říká
k užšímu propojení s festivalem vedoucí produkčního oddělení MUO Alexandr Jeništa.
Sofistikovanou technologickou podívanou
představuje Unheimliches Tal (Tísnivé údolí)
z dílny renomované skupiny Rimini Protokoll.
V Tísnivém údolí se „divadelní vynálezce“ Stefan Kaegi spojil se spisovatelem Thomasem
Mellem a s oceňovanou činohrou Münchner
Kammerspiele (německé Divadlo roku). Vznikl
výjimečný frankensteinovský projekt, který
s velkým ohlasem putuje po předních světových festivalech a uchvátil diváky napříč
zeměkoulí: v představení totiž nevystupují
herci, ale robot, jehož předobrazem není nikdo
jiný než spoluautor Melle. Exluzivní uvedení
špičkové evropské produkce v rámci Trienále
SEFO 2021 proběhne ve dnech 12., 13. a 14. listopadu. Tuto mimořádnou příležitost rozhodně
nepropásněte.

Trmíková, Rašilov, Dobrý

Robot a jeho předobraz v Tísnivém údolí
skupiny Rimini Protokoll. (foto Gabriela Neeb)

Intimní sál Arcidiecézního muzea oživí v říjnu
a listopadu také hostování tuzemského
divadelního souboru Jedl. První z inscenací,
Malý stvořitel, bude uvedena 15., 16. a 17. října
ve spolupráci s festivalem Dny židovské kultury. „Vzhledem k dispozicím Mozartea jsme se
rozhodli do programu Divadelní Flory zařadit
herecky silně obsazené tituly adaptovatelné
do komorního prostoru. S přáteli z Divadelního
spolku Jedl jsme se domluvili na jejich repertoárové inscenaci inspirované životem a dílem
Franze Kafky, Malý stvořitel / Der kleine
Fratz, v níž se vedle Lucie Trmíkové objeví
jako mladý spisovatel Karel Dobrý, který za roli
obdržel Cenu divadelní kritiky v kategorii Mužský herecký výkon,“ zve na hvězdné herecké
obsazení Nerušil. Inscenace Zahradníček /
Vše mé je tvé, která na Cenách divadelní kritiky dominovala v kategoriích Inscenace roku
a Ženský herecký výkon pro Lucii Trmíkovou,

reflektuje poúnorové martyrium jednoho z největších českých básníků. Diváci, kteří se těší
na intenzivní herectví Lucie a Saši Rašilova, si
je budou moci užít 23., 24. a 25. listopadu.

Digitální společnost
jako fenomén
Co všechno může být předmětem hry? Jaké
normy a pravidla chování je možné překročit ve virtuálním prostoru? A jakou roli
hrají herní principy v naší společnosti? Tyto
otázky si klade projekt režiséra Jana Mocka
Virtual Ritual v koprodukci Divadla Archa
a SixHouses. Originální gamingová performance zavádí diváky do světa online videoher
(MMOG), do kterých se každý den logují miliony lidí. Je průzkumem digitálních měst, jejich
obyvatel, zákonitostí a rituálů, které formují
zdánlivě beztížný svět. „Zajímá mě hledat
spojitosti mezi virtuálním a reálným. Často se
setkávám s názorem, že videohry jsou jenom
zábava pro děti nebo že je to únik před realitou. Herní průmysl ale v posledních letech
vyrostl takovým způsobem, že začal měnit
způsob, jakým se bavíme, jak spolu komunikujeme a kde se setkáváme. Virtuální a reálné už
nelze oddělovat, jedno zasahuje do druhého
a obojí je třeba brát vážně,“ uvádí Jan Mocek.
Live analýzu fenoménu digitální společnosti
s výraznou pointou uvedeme v Mozarteu
Originální gamingová performance
Virtual Ritual. (foto Adéla Vosičková)

19. a 20. listopadu. Účinkují Osamu Okamura, Adéla Vosičková a Ondřej Pokorný
alias Atlet.

Filmové projekce v Mozarteu
Filmová sekce Divadelní Flory nabídne doprovodný program zaměřený na současný německý film, jehož tvůrci a protagonisté se pohybují
i v oblasti divadla, a také nový český snímek
divadelního režiséra Miroslava Bambuška.
Komorní drama Styx promítáme v úterý
19. října. Emancipovaná čtyřicátnice Rike
(Susanne Wolff) je na plavbě vstříc „krásnému novému světu“, aby byla konfrontována
s bolestnou realitou. Název dramatu režiséra
Wolfganga Fischera odkazuje k řece tvořící nepřekročitelnou hranici říše mrtvých.
Film se zpočátku rafinovaně tváří jako dokument, ale záhy se překlopí v „morální thriller“.
Mistrovsky komponovaná alegorie o naší

rozpolcené době a ambivalentním postoji
k uprchlíkům získala čtyři sošky na Berlinale 2018 a vedle hlavních kategorií přinesla
Německou filmovou cenu také herečce
Susanne Wolff, jež ve snímku vytvořila další ze
své sbírky psychologicky náročných, filigránsky vykreslených ženských postav.
Fantomy migrace a evropské identity
tematizuje nadčasový snímek Tranzit oceňovaného německého režiséra Christiana
Petzolda. Existenciální thriller podle stejnojmenné novely Anny Seghers z roku 1944 sleduje příběh Georga, uprchlíka z nacistického
koncentračního tábora. Melodramatický
příběh z období druhé světové války přitom
režisér Petzold důmyslně zasazuje do současnosti a dosahuje tím až brechtovského
zcizovacího efektu. Autor nekompromisně
zpracovává mnohé politické motivy a vytváří
paralelu k současnému fenoménu evropské
migrace. V titulní roli emigranta Georga exceluje charismatický a uznávaný divadelní herec
Franz Rogowski. Pozoruhodný anti-historický
experiment je považován za režisérův zatím
konceptuálně nejodvážnější film. Promítáme
v úterý 2. listopadu.
Imaginativní putování napříč časem v prvním
celovečerním hraném filmu spoluautora a režiséra festivalových inscenací Woyzeck a Kacířské eseje Miroslava Bambuška.
Filmové drama Lidi krve je o stigmatech
a traumatech minulosti. Film zachycuje fantaskní cestu poválečným česko-německým
pohraničím, ale dotýká se i skutečných událostí v zaniklé obci Vitín na Ústecku. Téma
hledání vlastní identity v koloběhu dějin se
opírá o emocionální paměť Sudet a je téměř
„křížovou cestou“ promlčenými dějinami
za odpuštěním a smířením. Na obrazové koncepci snímku, který vybočuje z běžné tuzemské produkce, se podílel výtvarník Josef Bolf.
Lidi krve uvádíme v úterý 7. prosince, hrají
Miloslav König, Karel Dobrý a další.

•

Komorní drama Styx
se Susanne Wolff v hlavní roli.

Nadčasový snímek Tranzit oceňovaného
německého režiséra Christiana Petzolda.

a Podrobnosti k produkcím DF na všech
festivalových scénách najdete na
www.divadelniflora.cz.

Předprodej na 1. polovinu programu (do 14. 11.)
bude zahájen – na pokladně Moravského
divadla i online – v pondělí 27. září. Informace
o dalším předprodeji + informace ke stávajícím
hygienickým podmínkám i případným programovým alternativám budou průběžně aktualizovány na webu a sociálních sítích festivalu.

VÝSTAVA
EDUKACE
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MUO DĚTEM: PODZIM NABÍDNE OBLÍBENÉ
RODINNÉ WORKSHOPY I NOVÉ
PROGRAMY PRO ŠKOLY
S novým školním rokem se do muzejního programu vrátily již tradiční cykly
výtvarných workshopů pro rodiny
s dětmi Co umění umí a Ateliér 6+. Každý
měsíc tak mohou malí návštěvníci pod
vedením lektorky Terezie Čermákové
opět objevovat tajemství výtvarného
umění. A zájem o programy ze strany
veřejnosti je nadále velký, a to i přes
téměř roční vynucenou pauzu.
„Máme samozřejmě radost, že nám návštěvníci
zachovali přízeň i v této náročné době. To, že
se k nám rodiče s dětmi vrací, je vždy největší
odměnou,“ hodnotí situaci Terezie Čermáková.

Podzimní dílny dětem představí vybraná témata
ze stálé expozice Muzea moderního umění,
inspiraci pro vlastní tvorbu budou hledat také
na aktuálních výstavách v rámci projektu Trienále SEFO 2021.
Novou nabídku programů připravilo edukační
oddělení i pro školní skupiny. Kvůli dlouhodobému uzavření Arcidiecézního muzea z důvodu
rekonstrukce mohou v následujících měsících
zájemci zamířit pouze do Muzea moderního
umění, ale i tak si na své přijdou předškolní děti,
žáci základních škol i středoškolští studenti.
Vybrat si mohou ze šesti vzdělávacích programů,
které je seznámí s díly Jana Pamuły, současným
středoevropským umění či stálou expozicí Století relativity.

TVOŘIVÉ LÉTO POD ŠIRÝM NEBEM
V rozmanitém prázdninovém programu, který
oživil proluku SEFO, nechyběly ani výtvarné
dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO.
Série workshopů s názvem Proluk.art se inspirovala principy právě probíhajícího trienále
současné středoevropské kultury a zaměřila

se především na papír jako všestranný materiál,
který se stal podnětem k tvůrčím hrám neobyčejných možností. Lektoři pro veřejnost připravili
celkem čtyři odpoledne plné výtvarných aktivit,
přičemž každý z programů se věnoval jinému
tématu – struktuře, otisku, řádu náhody a stavbě.

workshop pro děti od 2 do 6 let

workshop pro děti od

6 let
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Milé děti, milí dospělí,
obraz Kolumbova loď od Adolfa Hoffmeistera nám přiváží náladu
plnou exotiky, dobrodružství a zajímavého poznání. Stejně jako
například u holandských mistrů můžeme totiž v díle rozpoznat
promyšlenou kompozici mořské krajiny do několika plánů (označili
jsme je na reprodukci
čísly), byť na nás malba samotná nemusí
iluzí vybudovaného
prostoru vůbec působit. Možná jej totiž
více přijímáme rozumem než samotnými
smysly.
V naší výtvarné práci,
jen volně inspirováni
plány a tvary Hoffmeisterova obrazu,
naopak zřejmý prostor
vybudujeme. Využijeme totiž nabídnutou
vystřihovánku pro
vytvoření prostorového obrázku.

3

2
1

Adolf Hoffmeister (1902–1973), Kolumbova loď, 1921–1922,
olej, plátno, Muzeum umění Olomouc

Jaký bude postup práce?
1 Podlepte si stránku časopisu tvrdým
papírem.
2 Vystřihněte jednotlivé části skládanky
a barevně pojednejte. Můžete se inspirovat motivy Hoffmeisterova obrazu nebo
použít své vlastní nápady. Na moři by
neměla chybět loď!
3 Slepte pečlivě výtvarně pojednanou
vystřihovánku podle zobrazeného
postupu. Snad vám dokončený
obrázek přinese radost.
Hodně zdaru při tvorbě!
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