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CEAD: Film o Gézovi Perneczkém a Nová data atraktivněji

Každou neděli vstup volný.
Každou první středu v měsíci vstup volný
a otevřeno do 20.00 hodin.
samostatné Vstupné

společné Vstupné do obou objektů

Základní: 100 Kč | Snížené: 50 Kč
Rodinné: 230 Kč | Školní skupiny: 10 Kč/os.
Vstupné do objektů

Duchovní Osy Moravy – D.O.M.

velký okruh
arcibiskupský palác olomouc
arcidiecézní muzeum olomouc
arcibiskupský zámek v kroměříži

(reprezentační sály, zámecká obrazárna)

Základní vstupné: 180 Kč
Snížené vstupné (studenti, senioři): 120 Kč
Rodinné vstupné: 420 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů
po dobu jednoho kalendářního roku.
malý okruh
arcibiskupský palác olomouc
arcidiecézní muzeum olomouc
Základní vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné (studenti, senioři): 50 Kč
Rodinné vstupné: 230 Kč
vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů
po dobu dvou dnů
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stálá expozice

Arcidiecézní
muzeum
otevřelo
v nové
podobě
Za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana,
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila
byla 2. června slavnostně otevřena nová stálá expozice Arcidiecézního muzea
Ke slávě a chvále | Tisíc let duchovní kultury na Moravě II

stálá expozice
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Caitlin Corriganová
o převozu El Greka:

„Každý transport je riziko“
Večer, během nějž byla také odhalena pamětní
deska Evropského dědictví, byl zároveň oslavou
desetiletého trvání muzea. Desetiletou existenci
připomněl zástupce ředitele Muzea umění Ondřej
Zatloukal. „Za zřízením muzea stál pokus o vytvo
ření místa se silným geniem loci vystavením děl
se silným duchovním obsahem. Neobvyklá v této
zemi, ale úspěšná je i forma spolupráce církve, stá
tu a kraje,“ uvedl Zatloukal.

Základy evropské kultury
„Tisíc let je časový úsek, který lidská paměť není
schopna obsáhnout. Ale nyní, právě v době, kdy se
často ptáme po hodnotách, které vybudovaly naši
zemi, které vybudovaly základy evropské kultury –
jsme tak na tom pravém místě,“ prohlásil na verni
sáži ministr kultury Daniel Herman.
Za úžasnou označil ministr sílu, která stojí
za hodnotami vystavených děl a jež odolala konku
renci času a nepřízni mnoha různých dob. „Fungo
vání Arcidiecézního muzea ukazuje, jak požehnané
jsou časy spolupráce mezi mocí státní a duchovní,
a jak naopak smutné jsou časy, kdy tato spolupráce
není,“ uvedl ministr.

Slovo a kořeny
Generální vikář Arcibiskupství olomouckého Josef
Nuzík přátelskou spolupráci potvrdil. „Mezi Arci
diecézním muzeem a Arcibiskupstvím olomouc
kým platí slovo,“ řekl. Ilustroval tak vztah obou
institucí, který je sice podložen smluvně, ale platí
v něm vše dohodnuté osobně. „Nejsou to jen expo
náty, návštěvníci tohoto muzea by měli hledat
a nacházet také něco hlubšího,“ dodal Nuzík.
Arcibiskup Jan Graubner podotkl, že dnešní
svět má problém s prázdnotou a hodnotovou ori
entací. „Právě pohled na krásu umění by mohl být
dobrou inspirací. Křesťanské hodnoty ale nejsou
jen v muzeu, archivu, knihovně nebo v nějakém
mrazáku. Křesťanské hodnoty vznikají tam, kde
se žije z křesťanských zásad,“ připomněl arcibis
kup. Doufá, že návštěvníci muzea v něm budou
objevovat kořeny křesťanské kultury a nebudou
chtít jen užívat jejích plodů.

Evropa ještě všude neupadá
Muzeum uspořádalo desítky výstav, vydalo stov
ky knih, uspořádalo spousty přednášek, konferencí,
workshopů a má rozsáhlou edukační činnost. Ředi
tel Michal Soukup na slavnostním večeru poděko
val kolegům, odborníkům, externistům, umělcům,
politikům i dobrovolníkům, kteří se o chod Arci
diecézního muzea zasloužili. Vyjmenoval nejen
instituce, ale i řadu konkrétních lidí, bez nichž by
muzeum nemohlo vzniknout. Mezi nimi na prvním
místě svého předchůdce Pavla Zatloukala.
„Když jsme otvírali před deseti lety, byl připraven
středověký jarmark na Václavském náměstí a řada
živých obrazů. Ale přesně na minutu se spustil
strašlivý liják. Když skončily všechny improvizace

Caitlin Corriganová (na snímku čtvrtá zleva) s instalačními pracovníky a kurátory Muzea umění Olomouc.

Několik stovek uměleckých děl půjčuje každoročně Metropolitní muzeum v New
Yorku po celém světě. V Evropě je nejsilněji zastoupena Francie a Německo. „Každá
zápůjčka je svým způsobem riskantní a ta rizika se snažíme minimalizovat,“ popsala svou práci registrátorka Caitlin B. Corriganová. Právě ona se starala o El Grekův
obraz Klanění pastýřů, který dorazil pod jejím dohledem do Olomouce a zůstane tu do
4. září. „Během cesty se snažíme o co nejhladší průběh transportu,“ řekla Corriganová.
Dohlížela nejen na manipulaci s transportní bednou, ale hlídala také teplotu a vlhkost uvnitř. „Teplota a vlhkost musí být stabilní,“ vysvětlila. S uměleckými díly cestuje Corriganová několikrát do roka, v České republice ale byla poprvé. Olomoucké
Arcidiecézní muzeum na ni udělalo velký dojem. „To architektonické spojení starých
a moderních prvků se mi líbí,“ uvedla.

a já jsem zdrcený vycházel z brány, tak mi jeden
kolemjdoucí říkal, že nemám být smutný, že nám to
shora pěkně pokřtili,“ vzpomněl emeritní ředitel.
„Měl bych žárlit, ale nežárlím, naopak jsem nadše
ný, muzeum a kolegové jsou o několik pater výš, než
jsme byli před deseti lety, což je dobře a je to doklad,
že Evropa ještě všude neupadá,“ řekl Pavel Zatloukal.

Protiváhou Středoevropské fórum?
Hejtman Jiří Rozbořil na vernisáži zdůraznil, že
Arcidiecézní muzeum patří mezi nejnavštěvovaněj
ší památky Olomouckého kraje. „Má skutečně svě
tovou úroveň. Ročně jím projde kolem osmdesáti
tisíc návštěvníků,“ uvedl hejtman. Zároveň ale ape
loval na vytvoření „protiváhy“ v podobě Středo
evropského fóra, které by staré a duchovní umění
doplnilo současným kontextem.
Ministr Herman po prohlídce obměněné stá
lé expozice prohlásil, že je nadšený. „Je to mimo
řádně krásný celek, ukazuje bohatství duchovní
kultury a to, na čem spočívá identita naší země
a společnosti,“ svěřil se s prvními dojmy. Oslovilo
jej i El Grekovo plátno Klanění pastýřů zapůjčené
z Metropolitního muzea v New Yorku. „Každému
doporučuji návštěvu, a ne jednu, já se sem také
rád vracím,“ dodal ministr.

•

Stálá expozice Arcidiecézního
muzea je mimořádně krásný
celek, ukazuje bohatství
duchovní kultury a to, na čem
spočívá identita naší země
a společnosti. Každému
doporučuji návštěvu, a ne jednu,
já se sem také rád vracím.
ministr kultury Daniel Herman

stálá expozice
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Ministr kultury
ocenil Ivana Theimera

Slavnostní přípitek. Zleva ředitel Muzea umění Michal Soukup, hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil, ministr kultury Daniel Herman, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zády zástupce
ředitele MUO Ondřej Zatloukal a vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl.

Cenu za šíření dobrého jména české kultury Artis
Bohemiae Amicis obdržel od ministra kultury
Daniela Hermana světoznámý sochař a olomoucký rodák Ivan Theimer. Její udělení bylo součástí otevření nové stálé expozice Arcidiecézního
muzea a oslav deseti let jeho existence.
„Vaše dílo ukazuje, že i dnes je možné vycházet
z těch prastarých moudrých filozofických věcí
a ukazovat je současnému člověku tak rozumně,
aby ho oslovovaly stejně jako díla našich předků.
Děkuji vám,“ řekl při předání ministr. Cenu chtěl
dát Theimerovi již dříve v Paříži. K jejich setkání
ale nedošlo.
Ivan Theimer si ale ocenění vážil dvojnásob, protože jej dostal v rodném městě. „Ceny jsou spojeny také s tím, kde a od koho je dostanete. Pro
mě má úplně jinou symboliku, když se jako emigrant vracím do rodného města, tak jsou v ní
koncentrovány i vzpomínky,“ svěřil se umělec.
Za nejdůležitější v životě považuje Theimer tvorbu a její pochopení a uznání.

Ivan Theimer (*1944)
Sochař, malíř, kreslíř, grafik žijící ve Francii
a v Toskánsku.
Ještě před svým odchodem z Československa
v roce 1968 vytvořil několik sochařských

Jsme součástí
Evropského dědictví
Součástí slavnostního otevření nové stálé expozice bylo odhalení pamětní desky Evrop
ského dědictví. Arcidiecézní muzeum se na konci loňského roku stalo vůbec prvním
českým držitelem tohoto prestižního označení. Experti z Evropské komise ocenili jeho
jedinečnost, spočívající v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek, i záměru prezen
tovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách. „Jsme na tento titul pyš
ní a věříme, že k nám přivede nové návštěvníky. Současně to ale vnímáme jako závazek.
Ještě více musíme dbát na kvalitu výstavních projektů i doprovodných aktivit, tedy edu
kačních programů a kulturních akcí,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

•

děl určených pro veřejné prostory. Od roku
1972 začal vystavovat v Londýně, Paříži
a Amsterdamu. Vytvořil i tři obelisky pro prezidentský Elysejský palác a na Martových polích
v Paříži vznikl podle jeho návrhu Památník

V ambitu připomínáme 300. výročí
kostela Panny Marie Sněžné

Deklarace lidských a občanských práv.
Vystavuje pravidelně v Itálii, Francii, Německu
a Švýcarsku a realizuje další rozsáhlá díla ve velkých evropských městech.

Spolu s obměněnou expozicí Ke slávě a chvále
byla v křížové chodbě zahájena krátkodobá
komorní výstava, která je připomínkou 300 let
od vysvěcení kostela významného olomouckého chrámu Panny Marie Sněžné. Barokní
kostel, dochovaný v téměř nezměněné podobě,
je těsně spjatý s působením jezuitského řádu
v Olomouci. Proto se v názvu výstavy objevuje
motto Tovaryšstva Ježíšova Ad maiorem Dei
gloriam, tedy K větší slávě Boží.
Zároveň jde o kostel univerzitní, což z něj
v kontextu barokní Olomouce činí mimořádný
fenomén. Význam chrámu tkví v různorodých
souvislostech historie, dějin umění i obecně
kulturních dějin Olomouce. Je pozoruhodný
po stránce architektonické, památkové nebo

výtvarné, ale mimořádnou roli sehrál především v duchovním, ale také ve společenském
životě města. Byl těsně spjatý se vzděláním,
hudbou, divadlem a dalšími součástmi dobového kulturního a společenského života.
Rok 2016 je zároveň rokem 450. výročí příchodu jezuitů do Olomouce jako do druhého
města Českého království a prvního města
na Moravě. Přitom právě jezuité sehrávali velkou úlohu v duchovním životě, ve vzdělávání
a v rozvoji kultury, jejich koleje byly v řadě měst
a jejich vzdělávací systém patřil ve své době
mezi nejpokrokovější. Proto ani na toto výročí
autoři výstavy nezapomněli.

Výstava potrvá do 25. září

ke slávě a chvále II
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Slavnostní otevření expozice.
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Novinky,
přesuny,
změny…
„Je tady vůbec něco nového kromě zapůjčeného El Grekova obrazu?“ ptají se někteří
návštěvníci obměněné stálé expozice Ke slávě
a chvále. Přestože se na první pohled může
zdát, že expozice zůstala stejná, změny se
dotkly skutečně všech jejích částí. Někde
výrazně, někde jen kosmeticky.
„K přesunům a výměnám došlo v expozici archeologie,
gotického umění, v obou Obrazárnách, v barokních
sálech, jednoduše všude,“ upozornila spoluautorka
expozice Helena Zápalková.

Erbovní sál bez Kabinetu textilu
Dramatickou proměnu prodělal Erbovní sál, z nějž
zmizela vestavba Kabinetu textilu. Instalace je nyní
vzdušnější a dává více vyniknout unikátní výzdobě
sálu. Erby olomouckých kanovníků jsou navíc doplněné díly, která jsou svým vznikem přímo spojena s Olomouckou metropolitní kapitulou.
„Vystavený je například obraz Křest Kristův, který
pro katedrálu objednal u olomouckého malíře Jana
Kryštofa Handkeho kapitulní děkan Kašpar Florentin
z Glandorfu nebo socha svatého Václava z původní
barokní kazatelny,“ vyjmenovala Zápalková.

Trogerovy obrazy spolu po 220 letech
Také v sousedních barokních sálech narazíte
na novinky. Například v Martově sále představujeme
poprvé po restaurování sochu Pašijového Krista
z 1. poloviny 40. let 18. století, která patří k mistrovským řezbářským pracím olomouckého barokního
sochaře Ondřeje Zahnera.
Ani Schodišťové hale se úpravy nevyhnuly. Namísto „širokoúhlého“, šestimetrového plátna Františka
Vavřince Korompaye, zobrazujícího vjezd kardinála
Troyera do Olomouce, který se přestěhoval přímo
k Troyerovu kočáru do Kočárovny, jsou nyní ve Schodišťové hale dva zrestaurované, pozdně barokní
obrazy rektora vídeňské akademie Paula Trogera. Pro
klášter Hradisko namaloval plátna sv. Petra a sv. Pavla, která se však po zrušení kláštera po josefinských
reformách ztratila. Odborníci je našli až v roce 2008
v kostelíku svatého Václava v Račicích na Třebíčsku.

Před a po. Erbovní sál v původní podobě a po reinstalaci.

Z Kabinetu slonoviny
druhá Klenotnice
Dosavadní Kabinet slonoviny v prvním patře, kde
byly vystaveny ukázky z Prečanova pokladu, se změnil v druhou Klenotnici, která představuje zlatnická
díla a textilie, užívané v rámci křesťanské bohoslužby. Nyní je tam vystaven poprvé celý mešní parament původem z mohelnického kostela sv. Tomáše
z Cantenbury. Místnost využijeme také k vystavování extrémně citlivých předmětů – například relikviářů. Vzhledem k citlivosti materiálů budeme expozici
jednou za rok obměňovat. Výběr slonovinových
předmětů ze sbírky arcibiskupa Leopolda Prečana
se přesunul do Erbovního sálu.

kterou se nám nedávno podařilo zrestaurovat, je
významná také tím, že na rozdíl od řady jiných středověkých sochařských památek se dochovala její
původní barevnost,“ řekla spoluautorka expozice
Jana Hrbáčová.

•

V 16 sálech došlo k bezmála sto změnám.
Stojí za to přesvědčit se přímo na místě.

V gotice Křivákova Pieta
a Oltář z Lubiny
Novinkami v Nové síni jsou Křivákova Pieta z 90.
let 14. století – jedna z nejkvalitnějších českých
gotických soch patřících ke krásnému slohu,
a Oltář z Lubiny – čtyři oboustranně malované desky z konce 15. století, které původně sloužily jako
křídla oltářního retáblu. „Opuková Křivákova Pieta,

programy pro školy
Muzeum na hraní

od 1. 9. | komentovaná prohlídka pro MŠ
Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit
nejmenším dětem instituci muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými
díly. Pod vedením muzejních pedagogů, kteří mají praktické
zkušenosti s uvedenou věkovou skupinou dětí, se stanou
účastníci prohlídky živým obrazem, rozpohybovaným živlem
či zkamenělou sochou. Zážitkový program využívá hravé metody výtvarné a dramatické výchovy. Je vhodný pro poslední
dva ročníky MŠ.
Délka programu: 60 minut
Lektor: Marek Šobáň | 585 514 174 | soban@olmuart.cz

Sklepem, sálem, podkrovím

od 1. 9. | komentovaná prohlídka pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Historie olomouckého hradního návrší aneb Malé dějiny starého umění! Formou komentované prohlídky průvodce seznámí účastníky s historií areálu Arcidiecézního muzea Olomouc.
Poznají několik důležitých osobností, jejichž život byl s těmito
místy osudově spjat, a samozřejmě budou upozorněni na vybraná umělecká díla ze stálé expozice, která zpřítomňuje
návštěvníkům období od Velké Moravy až po vrcholné baroko.
Během prohlídky žáci a studenti využívají pracovní listy.
Délka programu: 90 minut
Lektoři: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz,
Marek Šobáň | 585 514 174 | soban@olmuart.cz

Všechny novinky ve stálé expozici
Ke slávě a chvále II najdete v knižním
Průvodci Arcidiecézním muzeem.
Cena 150 Kč

PROFIL
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ladislav daněk
Zvědavý divák
na vlastních výstavách

Ladislav Daněk (*1958)

Malíř, kreslíř, výtvarný teoretik a bibliograf. Kurátor sbírky moderní malby
Muzea umění Olomouc. Dřív byl několik let i kurátorem kresby, přechodně
rovněž kurátorem sbírky fotografie a autorské knihy a byl u řady akvizic.

profil
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Ve své kanceláři.

chůze a mraky
Práce a kreslení jej naplňuje,
šťastný se cítí v přírodě. „Příroda
rovná se dlouhé procházky. To
miluji, chůze v přírodě je pro mě
nepostradatelným pohybem,“
tvrdí Daněk. Jeho největším
potěšením je pozorovat stromy,
ptáky, květiny a plynoucí mraky.
čáry neboli linky
Tvorba Ladislava Daňka může
připomínat mandaly, ale záměr
to není. „Je to pro mě určitý
způsob uchopování a osvojování
světa. Pro mě bytostný a zásadní. Na jedné straně jde o sestup
do vlastního nitra a na druhé
o uvědomění si transcendentálního rozměru života jako takového,“
vysvětlil.
potomci
Má tři dospělé děti. Syna, dceru
a syna – narozené po pěti letech.
Na otázku, kdo z nich kreslí, vypálí jednoznačnou odpověď: nikdo.
„Je to prostě tak. Jeden syn dělá
muziku, druhý se zabývá počítači. Dcera nějaké vlohy má, ale
nijak je soustavně nerozvíjí. Já to
nechávám na nich, pro mě bylo
důležité, abych je naučil zcela
přirozeně vnímat výtvarné umění,
aby to nepovažovali za něco výjimečného nebo nesrozumitelného.
To, proč jsem šel původně na školu, jsem nakonec snad naučil
vlastní děti a nyní doufám, že jsou
na řadě vnoučata,“ dodal.

Podstatnou část dětství prožil na vesnici. Koncem
70. let minulého století se přestěhoval do Olomouce,
kde šokován velkoměstským (dnes ví, že maloměst
ským) kulturním ruchem pilně vymetal kdejakou
pololegální výstavu či koncert. Oči mu protřelo až
vyhození z vysoké školy a nástup do práce.
Samostatně vystavuje od roku 1983. Zastoupe
ní má ve veřejných i soukromých sbírkách po celé
Evropě a v USA. V 90. letech byl členem Spolku olo
mouckých výtvarníků. Obor teorie a dějiny výtvar
ných umění vystudoval na olomoucké filozofické
fakultě v roce 2009.
Jeho duch střídavě pobývá v Olomouci a Henčlo
vě u Přerova.
Ladislav Daněk si přesně pamatuje, jak se jeho
život spojil s uměním. „Bylo to v šesté třídě. Měli
jsme skvělou učitelku výtvarné výchovy paní Hrdinovou, která byla nadšená pro moderní umění. Navrhla
nám, že pokud budeme mít zájem o kroužek, kde by
se přiměřeně vyložily dějiny umění, že by byla ochotná tomu věnovat svůj volný čas. Kupodivu se nás přihlásilo šest. Tím pádem jsem byl vtažen do pro mě
doposud neznámého světa, který byl naprosto fascinující a celoživotně určující.“ Co dělá těch pět dalších
spolužáků, neví. Už je nikdy neviděl.
Po gymnáziu šel na výtvarku. „Že je to problém,
si člověk uvědomí až zpětně. Měl jsem kamaráda,
který studoval umprůmku v Hradišti. Najednou
jsem v osmnácti viděl ten rozdíl, kde je řemeslně
on a kde já. Původně jsem chtěl učit a budoucím
žákům vysvětlit, co to je moderní umění. Naštěstí
se to nestalo.“
Na vysokou školu nastoupil po Chartě 77, což
považuje za nejhorší možné období. „Atmosféra na škole byla naprosto příšerná. Všichni se báli
a na vyučujících to bylo hodně cítit, výuka byla velmi rigidní.“ Dnes mu přijde zvláštní, že nesměli
malovat ani akt, protože tehdejší vedoucí kated
ry považoval za nedůstojné, aby se na půdě peda
gogické fakulty pohybovaly nahé ženy. „Po dvou
letech jsem toho nechal. Udělal jsem to vědomě
a nikdy jsem toho nelitoval.“

Pytel peněz
Přemýšlel, jak si co nejméně zadat s režimem a záro
veň uživit rodinu. Také chtěl mít čistou hlavu a pro
stor pro vlastní tvorbu. „Takže jsem dělal chvíli
domovníka, topiče nebo doprovodce poštovních kurzů. To objíždíte s řidičem pošty a sbíráte pytle s dopisy nebo penězi. Jednou se stalo, že mi v Prostějově bez
papírů dali pytel peněz. Velký, napěchovaný bankovkami. Byla z toho pak pěkná panika, tak když jsme
jim ho vrátili, byli celí šťastní, že se pytel peněz našel.“
Dlouho pracoval také v olomouckém divadle jako
kulisák. Dekorace nemaloval. Malíři byli v dílnách,
které vedl podle něj vynikající mistr Jan Římský,
který znal spoustu předválečných fines. „Dokázal
malovat na zemi a ve zkratce, obrovskými štětkami
na dlouhé tyči. Jen chodil po plátně a dělal tahy. Když
se to nasvítilo, vypadalo to úžasně.“

Pravítko a tužka
Práci potřeboval i proto, aby se mohl věnovat vlast
ní tvorbě. Prošel klasickým školením, hodně malo
val hlavy a zátiší, až si jednoho dne uvědomil, že je
pro něj těžce uchopitelný přepis reality na dvojroz
měrnou plochu. Chtěl zkoumat, co je to vlastně bod,
linie, přímka… a od toho byl krůček k použití pravít
ka. Bylo to v roce 1983, tehdy mu bylo třiadvacet. Jak
se říká, brzy se našel.
„Já to považuju za kresbu. Ale jestli to je kresba, je otázka. Někdo by mohl říct, že volná kresba je
víc než kresba podle pravítka. Já se pohybuji vlastně
jenom po přímkách. Zajímavé je, že když s nimi pracujete správně, začnou se pak pomalu otáčet, zakřivovat. To je věc, která mě fascinuje – z něčeho, co je
rovné, se stává něco, co je kulaté. Je to práce v ploše,
ale jakmile se přímky začnou zakřivovat, tak vzniká
specifický prostor. Zajímá mě právě ta vibrace mezi
plochou a prostorem.“
Na kontě má kolem tisícovky kreseb. Gumu nepo
užívá. „Zásadně negumuji. Když mi ujede ruka, tak tu
kresbu vyhodím a začnu znovu.“ Často kreslil do for
mátu 18×18 cm a „nejhustší“ jeho kresbu tvoří 32 tisíc
čar. „To už je v podstatě jen sytá grafitová plocha.“

ladislav daněk
Zcela jednoznačně se svými pracemi nechtěl
živit, dělal a dělá to hlavně pro sebe. „Měl jsem to
štěstí, že s řadou výtvarníků jsem si vyměnil svoje
práce za jejich. To mě těší a naplňuje.“ Občas se ale
někdo objeví, kdo si něco koupí, ale je to prý velmi
zřídka, sám své práce nenabízí.
Ve třiadvaceti si také řekl, že nikdy nebude
sám žádat o výstavu. „Když někoho má práce zaujme a nabídne mi výstavu, tak se nebráním. Pokud
to někoho osloví… Kupodivu je těch výstav poměrně dost.“ Dalším pravidlem je i to, že výstavy nijak
nekoncipuje. Nechává ji plně v rukou kuráto
ra. „Nemluvím jim do toho, protože svoje věci nemusím vidět dobře. Vždycky se tak o těch kresbách něco
dozvím, neboť kurátor výstavu vybere jinak, než bych
to udělal já.“
Kurátor z Nového Města na Moravě se rozhodl
odvézt z jeho ateliéru úplně vše a vybrat si až na mís
tě, co do výstavy nainstaluje. Odvezl osm set kreseb,
vystavil sto. „Namíchal to tak, jak bych to já nikdy
neudělal, čímž byla výstava pro mě zajímavá, ba přímo podnětná.“ Přiznal, že na vlastní výstavy cho
dí vždy jako zvědavý divák. Poslední samostatnou
výstavu měl loni v Galerii Zet ve Velké Bystřici.

Čtyři výstavy ročně
S Muzeem umění svůj osud spojil na jaře roku 1990,
kdy jej oslovil tehdejší ředitel Pavel Zatloukal, zda
by nenastoupil jako depozitární pracovník s tím, že
by pomáhal při instalaci výstav. „To jsem okamžitě
přijal. Asi za rok si mě zavolal, jestli bych nechtěl být
komisařem výstav. To byl tehdejší termín, slovo kurátor se ještě moc nepoužívalo. Za další rok nám všem
nařídil, že kromě přípravy výstav musíme i psát. První texty do odborných katalogů mi šly těžce, musel
jsem se naučit psát takříkajíc za pochodu.“
Tvrdí, že měl od začátku štěstí na dobré titu
ly a neudělal ani jednu výstavu, která by jej netěši
la. Výstav připravil více než sto, na některých se ale
jen spolupodílel. Přesto to vychází na čtyři ročně.
Vybrat jednu nejdůležitější mu proto připadá obtíž
né. Ale nejvíc vzpomíná na Vzdálenou blízkost. „To
byla v roce 2003 výstava poválečného maďarského umění. Připravil jsem ji s celým týmem, ale především s Helenou Musilovou. Byla to od roku 1989 první
zásadní přehlídka maďarského poválečného umění u nás. Dá se říct, že ta výstava předjímala něco, co
začíná být doceňováno až nyní. Nemít dnes povědomí o maďarském moderním a současném umění, nám
totiž připadá nepředstavitelné. Ta výstava byla jakousi první vlaštovkou či signálem, že je třeba se vážně zabývat středoevropským poválečným uměním
a postupně se pokusit vřadit naše umění do těchto širších souvislostí.“
S řadou umělců je podle něj složité komunikovat.
Každý má svoji představu a většinou nechápou, co
práce kurátora obnáší. „Chtějí si prosadit svoje a asi
úplně nejnáročnější byla výstava Amor a Psyché malíře Milana Kunce. Bylo to hodně náročné a výsledek
byl velice dobrý. Výstava ovšem měla rozporuplné
reakce. Mnozí tvrdili, že Kunc není dobrý kreslíř. Já si
myslím pravý opak.“
Výstava se uskutečnila díky nabídce, že muzeum
vystaví jeho kresby. Kunc si prosadil, aby tam byly
i obrazy, což prý udělal dobře, protože výstava byla
divácky atraktivnější.
Kunc žil dlouhá léta v zahraničí, takže jeho nároky
byly až extrémní. Byl nadšený a překvapený zároveň,
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ale úplně jistý si výstavou nebyl. Podmínku měl
i kurátor Ladislav Daněk – chtěl projít všechny jeho
kresby. „Myslel si, že jsem se zbláznil. Vzal mě do vedlejší místnosti, kde byl obrovský trezor na kresby
a říká, tak tady jich je asi sedm tisíc. Nevěřím tomu, že
to celé projdete. Udělal jsem to natřikrát a prý jsem byl
první člověk, který viděl všechny jeho kresby, co měl
v ateliéru. To ho tolik zaujalo, že na tu výstavu kývnul.“
Kunc měl pronajatu sokolovnu, kde se nakonec to
nejpodstatnější (asi 700 kreseb) postupně vyskláda
lo na podlahu, aby nakonec vybrali kolem 250 kreseb
pro katalog. Trvalo to celý den.

Paměťová instituce
Podobný zážitek má Ladislav Daněk i ze současné
výstavy Uhlem, štětcem, skalpelem… Ze sbírky více
než deseti tisíc kreseb jich vybíral 180. „Byla to jedna z nejnáročnějších výstav, co jsem dělal. Příprava
byla hodně dlouhá a člověk po celou dobu musí všechno pořád nosit v hlavě. A k tomu ještě zvlášť myslet
na katalog, který má nutně poněkud jinou skladbu
než výstava. Bylo to dost vyčerpávající, ale vzrušující a poučné.“
Jako kurátor sbírky moderní malby doufá, že
bude v budoucnu také vystavena. „Zatím jsme o tom
s panem ředitelem nemluvili. Jisté je, že další sbírková
výstava bude asi v horizontu tří let věnovaná grafice.“
Muzeum umění coby paměťovou instituci považu
je za naprosto výborně zakotvenou, s promyšlenou
střednědobou koncepcí dalšího rozvoje.
Přesto tvrdí, že spousta lidí i umělců si plete poj
my muzeum a výstavní síň, neboli kunsthale. Muze
um má prvořadou povinnost sbírat a ochraňovat
státní majetek, o což se sám snaží. Součástí jeho prá
ce je i sledování trendů. „Přiznávám, že nestihnu
všechno. Snažím se ale sledovat pokud možno vše, co
se týká malby, nebo tradičních médií, nejsem orientovaný na moderní technologie, kupříkladu videoart.
I v oblasti mého zájmu je ovšem umělců tak velké
množství a vše má natolik velkou dynamiku, že nestačím vidět všechno...“
Věčnou otázkou je i to, zda je těžké se prosadit.
Umělci si to mysleli vždy, v každé době. „Konkurence je nyní obrovská a zároveň je tak velká nadprodukce všeho možného, že to mají umělci opravdu těžké.
Obzvlášť malíři nebo umělci pracující s klasickými
médii, která bývají částí veřejnosti vnímána z neznalosti věci poněkud s despektem.“

•

Při instalaci výstavy Uhlem, štětcem, skalpelem...

Při práci doma.

Ladislav Daněk, Bez názvu, 1991.

rekonstrukce
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Na podzim s novou
fasádou
Do poslední fáze se v létě posune další etapa
rekonstrukce budovy Muzea umění Olomouc.
Objekt, jehož nynější podoba se zrodila na začátku
20. století, se po desítkách let chátrání dočká nové
fasády a střechy. Opravené muzeum veřejnosti
předáme v říjnu při otevření výstavy
Šumění andělských křídel.

„Plán byl takový, že na konci června otevře
O rekonstrukci fasády a střechy usilovalo
me obě patra stálé expozice Století relativity.
vedení muzea již od 90. let. „Když muzeum
Ovšem plány jsme po zjištěních stavební
vznikalo, soustředili jsme se především
firmy museli změnit. Otevřít můžeme jen
na výstavní sály a zázemí. Vnější plášť
Obrazárnu, kde je umění druhé poloviny
jsme nechávali na závěr. Jenže pak jsme se
dvacátého století. Mansardu, výstavní sál
věnovali Arcidiecéznímu muzeu a navíc se
pod střechou, kde vystavujeme umění první
objevila možnost spojit dokončení rekon
strukce s novostavbou Středoevropského fóra poloviny dvacátého století, musíme nechat
až do října uzavřenou,“ vysvětlil Soukup.
a do tohoto projektu jsme vložili veškeré naše
úsilí. Poté, co naše žádost o evropskou dotaci
Opravy budou hotové 100 let
neuspěla, podařilo se nám získat alespoň
po původní rekonstrukci
finanční prostředky na finální úpravy stávají
cího objektu,“ shrnul ředitel Michal Soukup.
Opravenou budovu chce muzeum veřejnosti
představit 27. října, při příležitosti 100. výro
Ze Století relativity bude
čí dokončení původní rekonstrukce objektu,
v létě jen půlka
kterou v roce 1915 navrhl architekt Jaroslav
Rekonstrukce probíhá už od podzimu loňské Kovář starší. „Stále nás ale čeká například
rekonstrukce bývalého kina Central, kterou
ho roku. Vše šlo hladce do doby, než pokrý
bychom chtěli dokončit v roce 2018, nebo
vači odkryli vrchní vrstvy střešní krytiny.
Zjistili, že poškození izolace je natolik rozsáh úpravy v Divadle hudby. A samozřejmě vyvr
cholením našich snah bude stavba Středoev
lé, že si oprava vyžádá více času, než předpo
ropského fóra Olomouc,“ uzavřel Soukup.
kládal harmonogram.

•

Z historie
1246

Založen útulek pro malomocné. V následujících letech
zde vyrostlo několika objektů s kostelíkem, hřbitovem
a zahradou. Nejstarší z olomouckých špitálů byl pojmenován nejprve po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu.

1785

V rámci josefinských reforem byl špitál zrušen a budovy postoupeny výchovnému ústavu pro vojenské syny
a arcibiskupskému semináři.

1843

Všechny stavby včetně gotického kostela byly zbořeny a na jejich místě vyrostl podle návrhu stavebního
správce Franze Brunnera pozdně klasicistní soubor
budov soudu a trestnice.

1901

Trestnice byla zrušena a budova prodána městu.

1915

Objekt odprodán manželům Donathovým. Radikální
přestavbou na základě projektu architekta Jaroslava
Kováře st. (ve spolupráci s mnichovským sochařem
Moritzem Lauem) byl v letech 1915–1920 areál adaptován pro obytné, obchodní a výrobní účely.

1926

Po adaptaci části interiérů byl otevřen Radio bar a přístavbou na místě zahrady vzniklo kino Central.

1943

Interiéry kina Central byly upraveny podle návrhu
architektů Škvora a Zázvorky ml.

1968

V prostorách někdejšího baru bylo otevřeno Divadlo
hudby.

1989

Olomouc, Denisova ulice, 1939

Budova Muzea umění Olomouc, 1995

Objekt získalo Muzeum umění Olomouc. Čtyři fáze
rekonstrukce pro muzejní potřeby z let 1992–2000 zpočátku probíhaly na základě vlastních návrhů, později
podle projektů architekta Michala Sborwitze, který je
rovněž autorem právě probíhající fáze rekonstrukce.

stálá expozice
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Poloviční, přesto významná
Muzeum umění by ani při rekonstrukci střechy nechtělo
ošidit prázdninové návštěvníky o umělecké zážitky.
Poloviční expozice Století relativity je časově vymezená děním na
výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokra
čuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé polovi
ny 20. století až do jeho závěru. Začíná ukázkami tvorby významných
solitérů 50. let či autorů, kteří navazovali na předválečnou avantgardu.
Pozornost je věnována také vzniku abstrakce, tedy dílům spja
tým s různými podobami lyrické a strukturální abstrakce. Z mnoha

protichůdných tendencí 60. let v expozici dominují ukázky širokého
rozlivu lettrismu a neokonstruktivismu, s nimiž kontrastují malířská
a sochařská díla nové figurace, české grotesky a pozdější existenciál
ní figurace 70. a 80. let.
Expozici uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž
„blahé i neblahé vlivy“ zřetelně ovlivnily umění poslední dekády.
Specifikem této části expozice je pokus o vřazení českého umění
do širšího, víceméně středoevropského kontextu. Diváci se tak ved
le českých tvůrců seznámí s tvorbou exilových autorů a význač
ných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.

Obrazárna stálé expozice nabízí návštěvníkům mezi jinými tato významná díla českých tvůrců:
Zdeněk Sýkora (1920 Louny – 2011 Louny)
Linie č. 56 (Humberto), 1988
Linie (tímto jednoduchým způsobem pojmenovával autor své obrazy od roku 1974) zaujímají v Sýkorově díle
důležité místo mimo jiné svojí výraznou a dynamickou barevností.
Už v roce 1964 Zdeněk Sýkora patrně jako jeden z prvních malířů v dějinách výtvarného umění využil
počítač jako pomocný nástroj při kompozičním řešení obrazu. Program na určování pozic jednotlivých elementů ve struktuře vytvořil ve spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem. Struktury podléhaly přísným a předem stanoveným pravidlům, počítač se řídil těmito pravidly a řešil zadání. Naproti tomu „žížaly“
– jak autor své liniové obrazy někdy nazýval – jsou založeny na uplatnění náhodnosti v systému, který si
autor vytvořil a na jehož rozvíjení s ním od roku 1985 spolupracovala jeho manželka Lenka. Počítač dodával
pouze řady náhodných čísel pro všechny parametry obrazu, pro šířky, barvy, délky linií. Každý obraz tedy
nejprve existoval jako číselná partitura, tu potom autor převáděl klasickým způsobem malbou na plátno,
jako by hrál skladbu podle not. Samotného autora při Liniích č. 56 prý překvapilo, jak „bláznivý“, cirkus připomínající obraz vznikl. Proto název Humberto.

Milan Kunc (*1944 Praha)
Amor a Psyche, 1995
Pražský rodák Milan Kunc, který po studiích na pražské Akademii odešel v roce
1969 do exilu, je mezinárodně proslulý malíř, kreslíř a keramik.
V roce 1995 vznikl v Kuncově newyorském ateliéru pozoruhodný obraz Amor
a Psyche. Slavnou mytologickou dvojici pojal s poněkud ironickým podtextem
coby prototyp dnešního vztahu mezi supermoderním mužem a supermoderní
ženou. On s hlavou v kosmu sní o nových objevech, přičemž stojí pevně na zemi
(kterou sice nevidíme) a jeho kovově modrá hlava s dokonale nagelovanými vlasy
nejeví sebemenší známku citu. Nebýt otakárka fenyklového, kterého mu malíř připnul k límečku místo motýlka, byl by to hodně nudný fešák.
Ona, blonďatá krasavice s hlavou v oblacích, po něm z nevysvětlitelných důvodů touží a vstřícným gestem k němu vztahuje ruku „potetovanou“ květinovým vzorem. On však její gesto neopětuje. Rty našpulené k polibku zůstaly na půl cesty
a v její hlavě se odehrává zcela jiný sen. Podkrovní pokoj doslova vzdychá touhou
po společně stráveném večeru – pro začátek při telce a šálku kávy. Její neodolatelnou touhu alespoň po chvilce něhy symbolizuje chundelatý psíček, častý atribut
osamělých žen. Zdá se ale, že on nehodlá vystoupat po točitých schodech do intimity podkroví. A tak každý po svém dál sní svůj sen o společném štěstí, přičemž
jejich beznadějnou osamělost lemuje zlatý rám.

Hugo Demartini (1931 Praha – 2010 Sumrakov)
Prostorový objekt II, (1969)
Hugo Demartini patřil k výrazným představitelům konstruktivních tendencí v českém
umění 60. a 70. let. Jeho dílo vznikalo v návaznosti na nejnovější vědecké poznatky s cílem rozšiřovat lidské poznání a vnímání světa. Ve své tvorbě využíval elementárních výtvarných forem, jako jsou bod, linie, trojúhelník, čtverec či kruh. Svá díla
zbavil nejen všeho, co by mohlo svádět diváka k nějakému literárnímu výkladu, ale
programově také na nezbytné minimum potlačil autorský rukopis. Jeho objekty,
zbavené jakýchkoliv příkras, a navíc založených na intelektuální rozvaze, diváky
ohromují dodnes.

století relativity
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Roman Trabura (*1960 Vsetín)
Mlok, 1995
Mlok je svébytnou pozvánkou do tajů fantaskních krajin Romana Trabury. Pestrobarevně rozehraná scenérie ze
živočišno-rostlinné říše zajisté nenechá nikoho na pochybách, že se stal svědkem autorovy vlastní představy
balancující na samé hranici fikce. Ze zdánlivě nekonfliktního setkání různých druhů se totiž může vyvinout zapeklitá příhoda netušených rozměrů. Znepokojení je na místě,
ostatně jako i v jiných dílech tohoto dobrodruha z generace umělců nastupujících na výtvarnou scénu v 90. letech.
Absolvent Akademie výtvarných umění zůstal věrný
svému osobitému pojetí krajinomalby, kterou zpravidla
dotváří řadou roztodivných a groteskních tvorů. Jejich
prostřednictvím klade znepokojivé otázky, s nadsázkou
a černým humorem se dotýká aktuálních témat reálného
světa. Konstruované příběhy zrcadlící jeho snové vize
ještě více umocňuje expresivně laděná barevnost se
silným světelným účinkem.

David Černý (*1967 Praha)
Adam, 1993
Ve sbírkách Muzea umění je i dvojice exponátů sochaře Davida Černého
Adam a Eva. Obě díla vznikla jako součást rozsáhlejšího cyklu, nazvaného
Kity. Jejich autor patří k nepřehlédnutelným českým uměleckým osobnostem posledních dvou desetiletí.
Černý vytváří sochy, objekty, instalace a performance, jimiž glosuje společenské a politické dění, ale i samotný umělecký provoz, jehož je součástí.
Již jeho první výraznější vystoupení na veřejnosti vyvolalo bouřlivé reakce.
Byl jím objekt Quo vadis? – trabant na sloních nohách – který umístil roku
1990 na Staroměstkém náměstí v Praze. Přes všechny kontroverze objekt
dodnes patří k Černého nejlepším realizacím a roce 2001 byl zakoupen
německým velvyslanectvím a trvale umístěn v jeho areálu.
V souvislosti s přípravou první rozsáhlejší autorské výstavy, která pod
názvem Umělí 1991–1993, proběhla v Galerii Václava Špály v Praze (1993),
vytvořil Černý cyklus objektů, nazvaný Kity. Jsou to vlastně rozměrné parafráze dětských stavebnic, které dávají na odiv jednak podobnost s průmyslovými plastovými výrobky a současně jednoznačnými komerčními
atributy ironicky připomínají všudypřítomný obchodní aspekt uměleckého provozu. Oba objekty Adam i Eva byly spolu s dalšími díly cyklu vystaveny v galerii Ronalda Feldmana v New Yorku na výstavě You Must Remember
This (1994). Téma uměleckého díla jako stavebnice pro kutily Černý dále
rozváděl objekty nazvanými Artist na 22. bienále v Sao Paolu (1994) a završil je rozměrným objektem Entropa, instalovaným v sídle Evropské unie
v Bruselu při příležitosti českého předsednictví v roce 2009.

workshop

Animační program

so | 24. 9. | 10.00 hodin | muzeum moderního umění | vstupné 150 kč

od 6. 9. | muzeum moderního umění | stálá expozice | pro 1. stupeň zš

Cirkulární kresba a rotokaligrafie

Abeceda naruby

Workshop Pavla Herynka představí neobvyklou výtvarnou techniku. Na rotujícím papíru si
účastníci dílny vytvoří obrazy planetárního pohybu a další přírodní kruhové obrazce, poznají
specifiku užití různých kreslicích prostředků a podkladů, které formují výsledný obraz.
Dílna také poskytne stručný vhled do tématu užití kruhu v moderním umění.
Workshop s Pavlem Herynkem k výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem…
Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | 585 514 299
soukupova@olmuart.cz

V galerijní animaci zaměřené na písmo a obraz ve 2. polovině 20. století budeme pracovat
s obrazem Eduarda Ovčáčka, jehož celoživotní prací se stalo písmo a znak. Vysvětlíme si, jak
vznikla písmena, jak moc jsou důležitá a co jsou to piktogramy. Vymyslíme si vlastní vytleskávanou abecedu a pokusíme se písmena vyjádřit tělem. Součástí animace budou i výtvarné
etudy s písmem.
Délka programu: 90 minut | Lektorka: Michaela Soukupová | 585 514 299
soukupova@olmuart.cz

stálá expozice
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Oživení

Victorem Vasarelym
Victor Vasarely

(1906 Pécs – 1997 Paříž)
Harmas, 1966

Victor Vasarely
Terek, 1951

Díla zakladatele op-artu Victora
Vasarelyho nově obohatila stálou
expozici moderního umění Století
relativity. Jejich cesta do obrazárny
začala ale už před mnoha lety.
Na přelomu roku 2007/2008 připravila kurá
torka Gina Renotière první profilovou výsta
vu Victora Vasarelyho u nás. „Tehdy jsme
intenzivně spolupracovali s maďarskými
muzei. Měli jsme velký zájem poprvé před
stavit Vasarelyho tvorbu nejen prostřednic
tvím serigrafií, ale i soch, obrazů a tapisérií,“
popsala Renotière.
Vasarelyho nejhodnotnější díla ale byla
naistalována ve stálé expozici Vasarelyho
Musea v jeho rodné Pécsi. Muzeum umění
proto příhodně vyčkalo na období nezbytné
rekonstrukce maďarského muzea a v té době
si exponáty zapůjčilo. „Nakonec jsme dovezli
více než devadesát exponátů včetně velkých
tapisérií,“ vzpomněla Renotière.

Pierre Vasarely, vnuk a dědic autorských
práv Victora Vasarelyho, přijal pozvání a při
jel do Olomouce na vernisáž. Tehdy jej zau
jal i koncept Středoevropského fóra Olomouc
a podařilo se jej přesvědčit, že v Muzeu umě
ní by díla jeho dědečka výrazně doplnila sbír
ku nejvýznamnějších umělců Střední Evropy.
Jednání o akvizicích byla složitá a trvala
roky. Přesto se Renotière podařilo v roce 2014
ze soukromé sbírky Pierra Vasarelyho koupit
pro muzeum tapisérii a malý obraz. „Jsou to
klíčová díla. Obraz Terek je datovaný rokem
1951, tedy ještě před vznikem proslulého Žlutého manifestu. Tapisérie Harmas je z roku
1966 a Vasarelyho návrh realizovala francouz
ská královská manufaktura ve městě Aubus
son. Ta je pověstná tím, že si vybírá po celá
století své existence ke spolupráci jen nejvý
znamnější umělce,“ řekla Renotière.
Tato dvě díla chtěla kurátorka doplnit
o tisky na papíře. To se povedlo vloni. „Vět
šina Vasarelyho děl je v Aix-en-Provence

součástí architektury budovy Fondation
Vasarely, mozaiky přímo vbudované do zdi,
velké tapiserie v prostoru, jen malá část
děl jsou konvoluty prací, které věčně putují
po světě. K obrazu a tapiserii jsme toužili zís
kat i serigrafie,“ objasnila Renotière.
Z loni zapůjčených 33 serigrafií se nakonec
i díky veřejné sbírce pořádané Spolkem přá
tel MUO staly nové sbírkové předměty Muzea
umění. „Je to výběr prací, které reflektují pade
sát let Vasarelyho tvorby,“ podotkla Renotière.
Navíc odkup přímo od Foundation Vasarely je
zárukou pravosti díla.
Serigrafie na papíru ale není možné vystavo
vat dlouhodobě. Obraz a tapisérie se staly sou
částí stálé expozice nazvané Století relativity.

•
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Zahájení výstavy Uhlem, štětcem, skalpelem...

Na procházce

sadem kresby
Vendula Chalánková

Miroslav Šnajdr st.

Od konce dubna je v Muzeu moderního umění otevřená rozsáhlá
výstava Uhlem, štětcem, skalpelem…, která mapuje českou kresbu
převážně 20. století. Doplňuje ji komorní výstava Květy a jiné
světy, jež přináší díla autorů art brut.
Jak připomněl na vernisáži ředitel muzea Michal
Soukup, kresebná sbírka muzea čítá přes 16 tisíc
exponátů. Současně je i nejstarší sbírkou, součástí
muzea je od jeho založení v roce 1951.
V Trojlodí jsou nainstalovány tři stovky exponá
tů od 280 autorů. Ty nejstarší vzhledem k citlivosti
bylo možné představit jen v doprovodné publikaci.
„Odborný katalog v patnácti kapitolách pojednává
o vývoji kresby od sedmnáctého století po součas
nost. Kurátoři na něm pracovali déle než rok,“ dopl
nil Soukup.

Všechny etapy dvacátého století
Na výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem… se podíleli
dva kurátoři – Ivo Binder a Ladislav Daněk. Insta
laci uspořádali chronologicky se stylově oddělený
mi kapitolami. „Je divácky atraktivní, ale zároveň
náročná na vnímání. Chtěli jsme, aby to byla pěkná
procházka sadem kresby,“ řekl Daněk. Milovníky

umění proto požádal, aby na výstavu přišli ales
poň dvakrát. „Abyste zažili intimitu, která ke kres
bě patří,“ vysvětlil publiku kurátor.
Spoluautor výstavy a správce kresebné sbírky Ivo
Binder na vernisáži prohlásil, že je radostí kurátora,
když může připravovat výstavu ze sbírky, o kterou
se zároveň stará. „Výstava je ale také uznáním práce
a zásluh i předchozích kolegů,“ zdůraznil a jmenoval
zakladatele sbírky Jaromíra Lakosila a emeritního
ředitele muzea Pavla Zatloukala.
Na slavnostním otevření byl i Miroslav Jiře
le, který s Daňkem konzultoval výběr nejmlad
ších současných autorů. „Šest jsem oslovil a všichni
do muzejní sbírky přispěli svými díly,“ uvedl Jiře
le. Mezi ně patří i Vendula Chalánková (*1981) a její
Meditativní umakart. Kresba úctyhodných rozmě
rů zachycuje skutečný design umakartu z doby
reálného socialismu. „Měli jsme z něj kdysi šoupací
dveře mezi kuchyní a jídelnou. Kousek z nich
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s tímto vzorem jsem po čase našla na zahradě,“ pro
zradila svou inspiraci Chalánková.

Sloučení neslučitelného
Věkový protipól mezi umělci přítomnými na ver
nisáži tvořil Miroslav Šnajdr starší (*1938). Na svou
více než padesát let starou Kresbu I si dobře pamato
val. „Je z počátku mé tvorby. Vznikla během studia
a při zaměstnání,“ vzpomněl mistr, tehdy ještě i hor
nista Moravské filharmonie. Na výstavě ocenil její
uspořádání. „Ideově rozdílné a zároveň stmelující. Je
to pro mě překvapivá výstava,“ řekl Šnajdr.
Podobně reagoval na vernisáži i milovník umě
ní Bohumil Mach, výkonný ředitel společnosti Gemo
Olomouc. „Jsou tady i věci, které jsem už někdy
viděl, a hodně známých autorů. Samé pěkné kousky.
Musím to postupně napenetrovat, určitě se sem vrá
tím,“ potvrdil Mach.
Návrat mezi kresby, k němuž vyzval kurátor
Daněk, hodlá uskutečnit také matematik a sběra
tel umění Jan Andres. „Obdivuji, jak se podařilo slou
čit neslučitelné. Na první pohled je toho hodně, ale je
vidět, že je to reprezentativní vzorek,“ řekl Andres.

Věčná a vděčná flóra
O patro výše je nainstalovaná výstava medium
ních kreseb Květy a jiné světy. Jak uvedla kurá
torka Anežka Šimková, představuje imaginativní
svět tvůrců art brut, tedy umění v syrovém sta
vu. „Florální motivy jsou věčným a vděčným

V zákoutí / S výkladem
Kurátoři Ivo Binder, Ladislav Daněk i Anežka Šimková
připravili ke svým výstavám kresby i vlastní komentované prohlídky. Anežka Šimková si k prohlídce přizvala
i Terezii Zemánkovou, vnučku světoznámé autorky Anny
Zemánkové. Zasvěcený výklad o autorech a kresbě druhé poloviny 20. století podal návštěvníkům Ladislav

Animační programy
do 25. 9.
muzeum moderního umění | trojlodí

Hop, hop, cink a grrrr
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Slovo kresba může mít mnohem širší význam a obsahuje přístupy a postupy experimentální, které využívají ke svému
vzniku proces řízené náhody a vůbec otevřeného tvůrčího vnímání. Animační program se zaměří na optické básně
(reprezentované Jiřím Kolářem, Ladislavem Novákem z Třebíče nebo autorskou experimentující dvojicí Grögerová-Hiršal)
a tvorbu akustických a zvukových kreseb, jak je tvořil Milan
Grygar. Výsledkem budou práce na papíře doplněné o zvukovou stopu. Nejlepší kresby budou společně se zvukem představeny na facebookových stránkách edukačního oddělení.
Délka programu: 90 minut. Lektor: David Hrbek
585 514 299 | hrbek@olmuart.cz

Pohled do expozice Květy a jiné světy.

archetypálním symbolem. Muzeum umění přitom
vlastní jedinou veřejnou kolekci art brut,“ konstato
vala Šimková.
Z tří desítek autorů art brut vyniká olomoucká
rodačka Anna Zemánková, ale asi polovina z nich
byla dosud neznámá.
Proměny kresebného umění od staré kresby
až po současnost, od symbolistních tendencí přes
secesi, expresionismus a kubismus až po gestickou
abstrakci, konceptuální tendence a postmodernu
budou v Muzeu umění k vidění do 25. září.

Daněk a Ivo Binder se ve výkladu soustředil na první polovinu minulého století, tedy na období, které k vystavení připravoval. „Jsou to ale rozdílné disciplíny, výstava je
koukání, kdežto na komentovanou prohlídku je potřeba
vybrat to, o čem se dá mluvit,“ vysvětlil Binder. Své posluchače nechtěl ani zahltit, ani nudit. „Stává se, že někdy
přijde někdo, kdo se hodně vyptává nebo kdo zná úplně
jiné souvislosti,“ uvedl Binder a přiznal, že má rád zvídavé

Všechno je v kouli
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Pojem abstraktní geometrie může v nepoučeném divákovi
na první pohled vyvolávat averzi nebo přinejmenším nezájem.
Účastníci animačního programu však budou po jeho skončení již diváci alespoň z části poučení. Zjistí třeba, že i základní geometrické tvary a jejich vzájemné kompoziční vztahy
v nás mohou vyvolávat dokonce emoce nebo že samotný
proces abstraktní geometrické kresby může mít meditativní charakter.
Délka programu: 90 minut. Lektor: David Hrbek
585 514 299 | hrbek@olmuart.cz

Neobyčejné kreslení
pro MŠ a žáky 1. – 2. tříd ZŠ
Kreslit nemusíme jen tužkou. Kreslit se dá prstem, dřívkem, štětcem, rotujícím předmětem, dokonce bublifukem.

•

Katalog k výstavě. Cena 400 Kč.

publikum a interakci. Považuje to za důkaz zaujetí pro
téma a snaží se vždy prozradit i něco z pozadí vzniku
konkrétních děl. „Třeba, že Adolf Kašpar byl sešvagřený s olomouckým vydavatelem Prombergerem, že Jaroslav Durych žil v Olomouci dvacet let, přestože se o tom
příliš nemluví, nebo že Oscar Domínguez kreslil v domě
na Dolním náměstí.“ Příští komentovanou prohlídku
povede Ivo Binder 21. září.

V této animaci se soustředíme na netradiční kresebné techniky, kterými si současně představíme výtvarná díla z období experimentů 60. let v Československu. Výtvarné aktivity
pomohou dětem rozvíjet představivost a jemnou motoriku.
Délka programu: 90 minut. Lektorka: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

I tělo mluví
pro 1. stupeň ZŠ
Zaměříme se na figurální kresby, které budou současně
mapovat vývojová období výtvarného umění 20. století v Československu. Budeme pracovat s tělem a pokusíme se rozumět jeho řeči. Mimo to si představíme kresbu jako medium,
ve kterém se dají uplatňovat různorodé technologické postupy, nejen tedy klasické kreslení tužkou. Součástí animace
budou divadelní a výtvarné etudy.
Délka programu: 90 minut. Lektorka: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz
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Syrově, naivně, ale srdcem
Art brut
Pavel Konečný sbírá díla označovaná
jako art brut déle než čtyřicet let. Když
hledal slova na to, jak by se charakterizoval, řekl o sobě, že je sběratel, ne shromažďovatel. Ve sbírce má kolem pěti set
děl padesáti autorů z Česka, Slovenska
a v poslední době i z Polska a Itálie.
„Nejsem zaměřený na kvantitu,“ dodal.
V létě roku 1972 byl Pavel Konečný v Bratislavě,
kam jel jako student olomoucké filozofické fakul
ty na praxi – a viděl Třetí trienále insitního umě
ní. Označení art brut pochází z Francie, ale tehdy
se v Československu ještě neužívalo. A Konečné
ho uchvátilo, že si ze studentské kapsy mohl pořídit
umělecká díla, která jiní považovali za nehodnotná
nebo bezvýznamná.
„Byla to mezinárodní výstava neprofesionální
ho umění z celého světa a mě to silně oslovilo,“ vzpo
mněl Konečný. Tam získal první kontakty. Dnes by
se o něm dalo říct, že je hledač – spontánní umělce
sám objevuje. A nejen v Česku, třeba i v Itálii. Připra
vuje jejich výstavy, píše publikace a dokonce orga
nizuje filmový festival Art brut film.
Čím ho neprofesionální umění oslovilo? „Je to
skryto v termínu insitus, což znamená čistý, nepo
skvrněný, autentický, původní. Autory jsou lidé,
kteří žijí všední, normální život. Mají však v sobě
autentičnost a kreativitu,“ popsal Konečný. Oce
nil, že k autorům mohl přistupovat bez bariér.
„V moderním výtvarném umění jsem cítil odstup
a neviděl jsem cestu, jak se k umělcům přiblížit.
U obyčejných lidí jsem tuto bariéru necítil,“ vysvět
lil sběratel.
Mezi prvními navštívil Václava Kuderu v Novém
Bydžově. Shodou okolností to byla i poslední
návštěva. „Kudera sbíral staré pískovcové patníky
u silnice a z těch tvořil sochy. Zaměřený byl na por
tréty našich buditelů – Božena Němcová nebo Karel
Hynek Mácha. Právě tuto sochu jsem od něj za čtyři
sta korun koupil,“ řekl Konečný. Máchova busta
tvořila „základní kámen“ jeho sbírky. Má ji umís
těnu na čestném místě a celý srpen letošního roku
bude součástí výstavy Hlavy v Galerii Zet ve Velké
Bystřici.
Autory poznával osobně. „Při zpětném pohledu
se mi jeví jako nejdůležitější právě to osobní setká
ní s tvůrcem. Je možná důležitější, než ta věc, kterou
si odvezu, ta je pro mě jen suvenýrem, vzpomínkou
na setkání,“ uvedl.
Nejznámější (i ve světě) z jeho sbírky jsou díla
Anny Zemánkové. „Shodou okolností pocházela
z Hodolan. Mám asi dvacet jejích prací a bezpochy
by jsou tím nejcennějším v mé sbírce,“ konstatoval
Konečný. S autorkou se několikrát setkal a v době,
kdy byl vedoucím olomouckého Divadla hudby,
jí tam dokonce připravil pořad. Svá díla půjčuje

na výstavy i v Muzeu umění, včetně aktuální expo
zice Květy a jiné světy, jejíž kurátorkou je Anežka
Šimková.
Konečný tvrdí, že není „militantní sběratel“.
„Nedělám to systematicky, nestanovil jsem si veli
kost sbírky, neplánuji, kam pojedu, bylo to vždy
trochu chaotické a ve vlnách. Někdy jsem se také
věnoval úplně něčemu jinému,“ prohlásil.
Pro autory art brut je specifické, že je zajímá
především proces vzniku, samotná tvorba. Výsledný
tvar nebo dílo pro ně nejsou až tak důležité. A často
se jejich umění objeví až po smrti, protože oni sami
tomu nevěnují pozornost, nestojí o publicitu a jejich
nejbližší okolí to považuje za jakousi zvláštnost, kte
rá nemá většího významu.
Konečný stojí za objevem italského spontánního
sochaře Pietra Moschiniho (1923 – 2011), který tvořil
v Tuscanii. Ve stejném městě jako původně sardin
ská pastýřka Bonaria Manca. O každém z nich pak
vydal knižní medailon ve vlastní ediční řadě Marginálie. Na textech spolupracoval i s francouzskou
historičkou umění Robertou Trapaniovou. Peníze
na vydání shání prostřednictvím crowdfundingu.
Svou sbírku pravidelně vystavuje. Jen během
letošního léta na třech místech, kromě Velké Bys
třice i v Příkazích a v Galerii Caesar. Italské auto
ry představí v lednu 2017 v pražském Italském
kulturním institutu. Kromě toho každoročně
organizuje v Arcidiecézním muzeu filmový festival
zaměřený na art brut.
„Festival vznikl v době, kdy jsem končil profesní
dráhu v památkové péči, blížil se důchod a potřebo
val jsem vyplnit volný čas. I u nás je mnoho dobrých
filmů, dokumentů nebo videozáznamů o lidech tak
to tvořících,“ naznačil Konečný. V příštím roce před
staví filmy z francouzského Dicy, kde je vynikající
galerie jménem Fabuloserie.
Záběr a zájem Pavla Konečného potvrzuje, že se
nejedná o prostého sběratele. Je na něm něco insit
ního, sbírá především srdcem.

•

Tvůrce termínu art brut Jean
Dubuffet zpočátku tvrdě
rozlišoval, kdo je a není marginální umělec. Do své sbírky zásadně nezařazoval díla,
u nichž se domníval, že jejich
autoři jsou jakkoliv ovlivněni akademickým uměním.
Pavel Konečný

Pavel Konečný (*1949)
Vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Palackého.
V letech 1975–1991 byl vedoucím a dramaturgem Divadla
hudby. Poté se věnoval památkové péči. Od roku 2005 byl až
do důchodu pět let ředitelem
územního odborného pracoviště Národního památkového
ústavu v Olomouci.
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Jindřich Štreit
5. září 1946
Narodil se ve Vsetíně jako nejstarší z pěti dětí. Na rodiče a na dětství ve Stříteži nad Bečvou vzpomíná
„navzdory velkým materiálním a společenských problémům“ jako na harmonické období.

1963
Po studiu gymnázia v Rýmařově začal studovat obor
Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Za 400 korun si pořídil první
fotoaparát.

1967
Studium zakončil první samostatnou výstavou fotografií. Po odchodu z fakulty učil na základní škole
v Rýmařově, o rok později se stal ředitelem školy
na Sovinci, pak v Jiříkově.

1971
Oženil se s Agnes, absolventkou kroměřížské konzervatoře. Štreitovým se narodila dcera Monika, dnes
význačná flétnistka žijící v Portugalsku.

1977
Souborem fotografií ze zákulisí olomouckého divadla
dokončil studium na Škole výtvarné fotografie v Brně.

1980
Stará škola na Sovinci, kde manželé Štreitovi bydlí, se
za normalizace stala útočištěm pro neoficiální umělce
z celé republiky. Štreit organizoval neformální výstavy,
koncerty, divadelní představení.

1982
Zúčastnil se neoficiální výstavy Setkání na tenisových dvorcích TJ Sparty v Praze – Bubenči. Hodinu
po zahájení byla akce úředně zakázaná. Štreitovy
fotografie však upoutaly pozornost tajné policie
natolik, že byl vzat do vyšetřovací vazby. Archiv jeho
fotografií, negativů, dokonce i fotoaparát zabavila
STB s odůvodněním, že tak chce zamezit páchání další trestné činnosti.

1983
Po návratu z vězení mohl být zaměstnán jen v dělnických profesích. Rok pracoval v knihovně, pak jako
dispečer státního statku Ryžoviště. O to víc se věnoval
kulturní činnosti a fotografování.

1989
V létě byl pozván na výstavu do USA. Jeho výstavu
v pražské Fotochemě ohodnotil Bohumil Hrabal slovy: „Kanta okouzlily dvě věci: hvězdné nebe a mravní
zákon. Mne okouzlili dva fotografové: Diane Arbus
v Novém Yorku a pan Jindřich Štreit ze Sovince.“

1990
Ve Spojených státech se účastnil putovní fotografické
přehlídky ke 150. výročí vynálezu fotografie. Šest jeho
snímků do svých sbírek zařadilo Muzeum moderního
umění v New Yorku. Režisér Jan Špáta natočil o Štreitovi film Mezi světlem a tmou. Jako externí pedagog
vyučoval až do roku 2003 na FAMU v Praze.

1991 – 1994
Začal vyučovat dokumentární fotografii na Institutu
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kde
učí dosud. Až do rozdělení Československa působil
také na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

2000
Získal docenturu na Katedře fotografie Filmové a televizní fakulty Akademii múzických umění v Praze.

2006
Nakladatelství Kant vydalo zatím nejobsáhlejší publikace o jeho díle. Prezident republiky Václav Klaus
Štreitovi udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.

2007
Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

2008
Titul Osobnost české fotografie 2007.

2009
Pamětní medaile Univerzity Palackého v Olomouci
a Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě. Titul
profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

2014
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě udělila
Štreitovi čestný doktorát.

Jindra ze Sovince
oslaví 70

Jeden z nejvýznamnějších českých
fotografů Jindřich Štreit, jehož podpis „Jindra ze Sovince“ se již stal
značkou, oslaví v září sedmdesátiny.
Při této příležitosti jsme 30. června
zahájili výstavu nazvanou (Ne)známé
fotografie 1978–1989. Prohlédnout si
ji můžete až do 30. října.
Štreitovy fotografie jsou ve sbírkách Muzea
moderního umění v New Yorku, Victoria &
Albert Museum v Londýně, Národní galerie
umění ve Washingtonu, Muzea fotografie
v Tokiu a dalších věhlasných institucí. Tvor
bu představil na stovkách samostatných
i skupinových výstav doma i v zahraničí.
Přesto se ještě najdou fotografie, které ne
byly dosud publikované.

Jediným kritériem bylo, aby to byly mé oblí
bené fotografie,“ vzpomínal Štreit s tím, že
výstava se tehdy konala ve foyeru kina, které
se jmenovalo Pohraničník.

Projekt si vyžádal spolupráci
s Institutem tvůrčí fotografie
Podle Bieleszové bude vystaveno až devade
sát původních originálních černobílých foto
grafií, černá kartonová role se 176 fotografie
mi, několik velkoformátových fotografií na
plátně a dále Štreitovy knihy a plakáty k jeho
výstavám.
Na celém projektu, vzhledem k jeho nároč
nosti, spolupracovali odborníci Muzea umění
Olomouc a Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
v Opavě v čele s jeho vedoucím Vladimírem
Birgusem.

•

Dvacet metrů fotek
na térpapíru
Jak dvojznačný titul napovídá, výstava je roz
dělená na dvě části. „Jedna přibližuje Štrei
tovy méně známé a doposud pravděpodobně
nepublikované fotografie, které uchovával
po několik desetiletí ve svém archivu na So
vinci,“ řekla kurátorka Štěpánka Bieleszová.
Druhá část pak představuje specifický
výběr z nejznámějších Štreitových fotogra
fií. Specifický proto, že se jedná o dvaceti
metrový pás černého térpapíru hustě po
krytého fotografiemi. Role byla téměř třicet
let schovaná ve Štreitově fotokomoře.
„Tyto fotografie jsem vystavil poprvé
v Bratislavě v roce 1988. Požádal mě o to
Ľubo Stacho s tím, že výběr nechá na mě.

Publikace k výstavě vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím
Fontána.

jindřich štreit
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Autor × Kurátorka

Na výstavě Jindřicha Štreita uvidíte bezmála tři sta fotografií. Které z nich kurátorku
Štěpánku Bieleszovou oslovují a proč? A jaké vzpomínky má na tyto vybrané
snímky jejich autor?
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Štěpánka a Tato fotografi e mi připomín á některé naše rodinné snímky, na kterých jsou mí dva bratři v podobných pozicích a v podobně
vetchých pyžamec h.
Jindřich a Měl jsem několik témat nebo podtémat, která jsem dlouhodobě sledoval. Například televizi jako součást našeho života, ženy,
vztah rodičů a dětí, dětské hry… A tato fotografi e patří právě k dětským hrám. Je to fotografi e ze Stránské ho a mně se líbilo, jak se děti
přede mnou jako před návštěvo u předvádě ly, ukazoval y, co všechno
dokážou. Důležitý je také chemlon na zdi. I tyto věci jsem sledoval,
co si lidé pověsí do bytu, čím se obklopuj í.

krátce
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Získali jsme Mezinárodní
visegrádskou cenu
Za podporu a rozvoj kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi získalo Muzeum umění Olomouc Mezinárodní
visegrádskou cenu. Rozhodli o tom ministři kultury zemí V4 na svém zasedání v Plzni ve dnech 9. – 10. června. Cenu
si zástupci muzea převezmou příští rok
na zasedání ministrů v polské Wroclavi.
Visegrádská cena byla olomouckému muzeu
udělena zejména za postupné naplňová
ní ideje projektu Středoevropského fóra
Olomouc, který počítá se sbírkotvornou,
expoziční a publikační činností zaměře
nou na výtvarnou kulturu středoevropské
ho regionu po 2. světové válce. Přestože se
dosud nepodařilo realizovat jeho stavební
část, tedy novou budovu v proluce sousedí
cí se stávajícím objektem muzea, již od roku
2002 zahrnuje muzeum do svého výstavní
ho plánu prezentace výtvarné kultury zemí
V4, věnuje se také akviziční činnosti a inten
zivně spolupracuje s partnery ze zemí vise
gradského prostoru. „Významným počinem

v tomto směru je CEAD – stále se rozvíjející
internetová databáze umělců střední Evro
py, jejíž vznik podpořil Mezinárodní vise
gradský fond,“ doplnil ředitel Muzea umění
Olomouc Michal Soukup, který si Meziná
rodní visegrádské ceny velice
váží. „Snažíme se naplňo
vat ideu Středoevropské
ho fóra, a to přesto, že
nám rozpočet nedovo
luje naplnit všechny
naše plány. O to více
nás těší, že se našim
aktivitám dostalo
prestižního uznání
od ministrů kultury
visegrádských zemí,“
uvedl Soukup.
Podle ministra kultu
ry Daniela Hermana udělení
ceny potvrzuje, že Muzeum umě
ní Olomouc je výjimečná instituce. „Letošní
rok je pro Muzeum umění na ceny boha
tý, neboť kromě visegrádské ceny nedávno

získalo pro Arcidiecézní muzeum Olomouc
prestižní ocenění Evropské dědictví. Je tak
vidět, že péče o staré i moderní umění je
v Olomouci na vysoké úrovni,“ řekl ministr
na tiskové konferenci v Plzni.
Cenu si zástupci Muzea umění
Olomouc převezmou příští rok
na dalším zasedání ministrů
kultury V4 v polské Wrocla
vi. Mezinárodní visegrád
skou cenu udělují ministři
kultury zemí V4 od roku
2004. Oceňují tak práci
a úsilí jednotlivců i orga
nizací, které svou čin
ností přispívají k podpoře
a rozvoji kulturní spolu
práce mezi visegrádskými
zeměmi. Mezi dosavadní
mi laureáty jsou například Mezi
národní centrum kultury v Krakově,
Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, sloven
ský skladatel Vladimír Godár nebo maďar
ský spisovatel György Spiró.

•

Meditace
o architektuře

Zátiší
i krajinomalba

Historik architektury a emeritní ředitel Muzea
umění Pavel Zatloukal představil počátkem
června olomouckému publiku svou knihu Meditace o architektuře.
Olomouc patří podle Zatloukala mezi města, kde je už třetí generaci urbanismus, architektura a vztah k památkám popelkou. Jde
podle něj o městotvornost a celou škálu funkcí, jež architektura plnívala a plnit by měla.
Ve své knize se to pokouší ozřejmit na základě
srovnání dalších pevnostních měst – Brna
a Hradce Králové.
Publikace vydaná nakladatelstvím Arbor
vitae je vymezena léty 1815–1915, tedy od Waterloo po Verdun.

Bohatý doprovodný program doplňuje výstavu
Olomoucká obrazárna IV, která v Arcidiecézním muzeu představuje skvosty evropského
malířství 19. století z olomouckých sbírek.
Kromě komentovaných prohlídek, animačních
programů, ale také zájezdů byly jeho součástí
i dva víkendové malířské workshopy. Účastníci
prvního se pod vedením restaurátorky Elišky
Sklenářové učili malovat zátiší, druhý, s lektorkou Michaelou Soukupovou, se soustředil
na krajinomalbu. A dlužno dodat, že výsledky
obou tvůrčích dílen byly vynikající. Aktuální
nabídku workshopů najdete na našem webu
www.olmuart.cz v sekci Vzdělávání. Olomoucká obrazárna IV končí 25. září.

Druhá strana cihly
Výstavu Jindřicha Štreita doprovází komorní
výstava jeho někdejšího studenta, polského
fotografa Areka Goly (*1972) v kavárně Amadeus
Arcidiecézního muzea. Absolvent Institutu
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě v cyklu Druhá strana cihly mapuje každodenní život ve slezských domácnostech, které
jsou velmi skromně vybavené. Všímá si energie,
úsilí a nadšení, jaké jejich obyvatelé investují do jejich zvelebení a funkčnosti. Proto jsou
fotografie zaplněny množstvím umělých květin
a levných dekorací. Gola však nikoho neznevažuje, naopak svým objektům dává volnost
a divák cítí, jak jsou na svá malá království pyšní. Fotoreportér polských deníků již v kavárně
Amadeus vystavoval v roce 2010 cyklus Ženy
v dole. Současná výstava potrvá do 18. září.

zápůjčky
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Olomouc zviditelňujeme
v celé Evropě
Sbírkové předměty Muzea umění
budou letos vystaveny v řadě prestižních muzeí a galerií v České republice,
ale především v zahraničí. Olomouc tak
díky nám bude vidět například ve Vídni, Bruselu, Karlsruhe, Santa Cruz de
Tenerife, Bratislavě nebo Praze.

Zdeněk Sýkora, Černé čárky, 1963
kam a kdy?
Centre for Fine Arts (BOZAR), Brusel
23. 6. – 25. 9. 2016
ZKM/Center for Art and Media, Karlsruhe
21. 10. 2016 – 29. 1. 2017
co?
Na výstavu Art in Europe 1945–1968: Facing
the Future půjčujeme čtyři exponáty. Kromě
obrazu Zdeňka Sýkory to budou díla Huga Demartiniho, Milana Dobeše a Aleše Veselého.

Muzeum umění Olomouc je sbírkotvorná insti
tuce. Umělecké sbírky vytváří, doplňuje, peču
je o ně a představuje je na výstavách. Počtem
spravovaných uměleckých děl (téměř 200
tisíc) přitom patří k nejvýznamnějším institu
cím svého druhu v České republice.

Ročně půjčíme asi pět set exponátů
Dokladem kvality muzejních sbírek je vysoký
počet žádostí o zápůjčky obrazů, soch, foto
grafií, kreseb a dalších uměleckých děl. Podle
Vladimír Pospíšila ze sbírkového oddělení
uzavírá muzeum v průměru sedmdesát zá
půjčních smluv za rok a do domácích i zahra
ničních institucí cestuje každoročně zhruba
pět set exponátů.
„Rozlišujeme dlouhodobé, krátkodobé a za
hraniční zápůjčky. Spolupracujeme sice přede
vším s domácími galeriemi, ale počet zahranič
ních žádostí rok od roku roste,“ řekl Pospíšil
s tím, že nejčastěji z Olomouce do světa cestují
obrazy, fotografie, plastiky a kresby.

Óscar Domínguez, Nosorožec, 1946
kam a kdy?
TEA Tenerife Espacio de las Artes,
Santa Cruz de Tenerife
31. 10. 2016 – 30. 4. 2017
co?
Na Domínguezovu retrospektivu půjčujeme
osm obrazů a kreseb.

Naše obrazy uvidíte i na Tenerife

Bernardo Cavallino, Kojící Madona,
(kolem 1650)
kam a kdy?
Museum Wiesbaden
14. 10. 2016 – 12. 2. 2017
co?
Na výstavu Caravaggiovi dědicové – Baroko
v Neapoli zapůjčíme jedn za našich nejvzácnějších obrazů – Cavallinovu Kojící Madonu.

Spravujeme téměř dvě stě tisíc předmětů
Počtem spravovaných uměleckých děl (asi 200 tisíc) patří
Muzeum umění Olomouc k nejvýznamnějším institucím
svého druhu v České republice. Muzeum odborně pečuje
o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až
po současnou výtvarnou kulturu. Kmenová sbírka muzea,
čítající přes 85 000 sbírkových předmětů, je členěna podle
uměleckých druhů do jedenácti podsbírek (architektura,
autorská kniha, fotografie, grafika, kniha 20. století,

Olomoucké exponáty už byly na výstavách
například v Římě, Londýně, Lille, ve Vídni
nebo na slavné přehlídce současného umění
Documenta v německém Kasselu. „Najdou se
i nezvyklejší destinace jako například Hel
sinky nebo vloni švédská Landskrona, kde
jsme představili naši sbírku fotografie,“ vzpo
mínal Pospíšil.
V letošním roce přitom sbírkové oddělení
eviduje velký zájem zahraničních galerií.
„Naše předměty půjčujeme do deseti galerií
po celé Evropě,“ spočítal správce sbírek obra
zů, plastik a užitého umění. A jsou mezi nimi
skutečně „dobré adresy“ – například vídeňská
Galerie Belvedere, Centrum pro výtvarné
umění BOZAR v Bruselu, Centrum pro umění
a média v Karlsruhe, muzeum ve Wiesbadenu,
ale taky TEA (Tenerife Espacio de las Artes)
v Santa Cruz de Tenerife.

•

kresba, mince a medaile, obrazy, plastiky, užitá grafika,
užité umění). Rozsáhlý sbírkový fond olomouckého arcibiskupství na kroměřížském zámku, zahrnující nejen díla
malířská, sochařská, kresbu, grafiku, mince a medaile,
umělecké řemeslo, ale také historickou knihovnu a hudební
archiv, spravuje Arcidiecézní muzeum v Kroměříži. V péči
olomouckého Arcidiecézního muzea je část sbírky obrazů
a uměleckého řemesla pocházející z olomoucké arcibiskupské rezidence a význačná umělecká díla zapůjčená
farnostmi olomoucké arcidiecéze. Do sbírek můžete

Jaroslav Vávra, Akt,
nedatováno (1964)
kam a kdy?
Muzeum opolského Slezska, Opole
29. 10. 2016 – 29. 1. 2017
co?
Na výstavu Česká fotografie 20. a 21. století
zapůjčíme čtyřicet fotografií Josefa Sudka,
Miloslava Stibora, Jana Saudka nebo Skupiny
DOFO.

detailně nahlédnout i prostřednictvím našeho webu
www.olmuart.cz. V sekci Sbírky najdete desítky „příběhů
umění“, hesel k jednotlivým obrazům, fotografiím, sochám
a dalším unikátům. Navíc spolupracujeme s Google Culture Institutem
a na stránkách jejich Art Projektu
zveřejňujeme vybrané sbírkové
předměty ve vysokém rozlišení. Tak
listujte, prohlížejte a hlavně: přijďte
se podívat do muzea!

muzejní noc
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Muzeum žije!
Zážitky Muzejní noci, ale i všechny další aktivity ve fotografické či video podobě mapuje nový facebookový profil
nazvaný muo LIVE . Najdete na něm workshopy, animace, komentované prohlídky, performace, koncerty
nebo divadelní představení. Zkrátka vše, čím Muzeum umění žije. A třeba i sami sebe.

Muzejní noc
Na třetí Muzejní noc dorazilo v květnu
přibližně 1500 návštěvníků. Arcidiecézní
muzeum i Muzeum moderního umění měla
otevřeno do 22 hodin a vstup zdarma.
Samozřejmostí byl pestrý program.
Asi šedesát lidí se při happeningu podílelo
na vzniku velkoformátové kresby „prodlouženou
rukou“ pod vedením autorky Juliany Höschlové.
Nevšední náladu večerní prohlídky expozice
kresby nazvané Uhlem, štětcem, skalpelem…
podtrhoval zvuk kosmického bubínku. Na spacedrum hrála bubenice Kateřina Mátlová.
Ambit přemyslovské památky Zdíkova paláce
nabídl zvukový zážitek v podání Alessandra
La Roccy a jeho žáků. Hlasové improvizace
byly doplněné o netypické nástroje.
Muzejní noc zakončila koncertem na terase
kavárny skupina Amigos.

muo live
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Tajná místnost

workshopy / animace

Workshop s Terezou Příhodovou
k výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem… přinesl i neobvyklou
techniku – kresbu pomocí zápalné šňůry.
Zápalnice našité na malířské plátno po vyhoření zcela zmizí a zůstane po nich vypálená linie. K tomu si
účastníci oživili i plátkování zlatem
a v jednom obraze se tak propojily
dva archetypální materiály.
Pojetí tématu „Tajná místnost“ bylo
jak ryze osobní a psychoanalytické, tak čistě konstruktivní. Součástí workshopu bylo i natáčení průběhu
pálení šňůr na jednotlivých plátnech.

Káča i žába

O zvukových projevech kresby se mohou přesvědčit žáci a studenti
při animacích Davida Hrbka a Michaely Soukupové.
Experimentální technika využívá ke svému vzniku proces řízené náhody. Na papír tak
kreslí v tuši namočené hračky, mechanická plechová žába nebo roztočená káča.
Obě hračky znali žáci deváté třídy Základní školy sv. Voršily. „Babička to má doma,
jsou to hračky po rodičích, ale hrál jsem si s nimi ještě jako malý i já,“ podotkl Ondřej
Brhlík. Přiznal, že mu některé vystavené kresby přišly na první pohled divné, ale když
k nim dostal výklad, tak se mu líbily.

Ex Libris

Doktorandka Ivana Kubová provedla
zájemce technikou linorytu.
Lidé si z workshopu odnášeli vlastní exlibris.

Jako každý rok i letos se Muzeum umění připojí ke Dnům evropského dědictví, které se v Olomouci uskuteční o víkendu 10. a 11. září. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka všech probíhajících výstav, ale připravujeme i bohatý doprovodný program. Ten budeme soustředit především do Arcidiecézního muzea Olomouc, neboť právě tento areál se letos stal prvním českým
držitelem prestižního označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Podrobný program zveřejníme během prázdnin na našich stránkách www.olmuart.cz a sociálních sítích.
Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí, díky níž se každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

výročí
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k a l e n dá r i u m
Jiří Surůvka
24. září 1961, Ostrava

24
Září

Jiří Surůvka je klíčovou osobností
ostravské kulturní scény. V jeho díle
se stýká několik výtvarných žánrů. Vedle malby,
počítačově manipulované fotografie a grafiky
se věnuje i instalacím a performanci. Svými
komplexními aktivitami se pouští do polemiky
se soudobou společností, s jejím cynismem
a povrchností. Provokativními obrazy i veřejnými vystoupeními s kabaretem, ironicky
a s dadaistickou lehkostí parafrázuje a banalizuje mocenské představitele militarismu, politiky,
umění. Jeho kritika se nevyhýbá ani ikonám pop
kultury či sexu. Kompozice Gilbert & George
z roku 1999 spadá do širšího a neuzavřeného
cyklu počítačových manipulací, v nichž změnou kontextu a použitím výmluvného detailu
ničí zažitý obraz zpodobených aktérů. Dvojici
umělců, důležitých celebrit světového uměleckého provozu a bojovníků za práva sexuálních
menšin, představuje v roli směšných pokrytců
se zvířecími hlavami na vyhublých tělech anonymních obětí holokaustu. Zesměšňuje zbytečnost některých výtvarných projevů a staví
je do ostrého kontrastu se závažnými otázkami
z totalitní minulosti obou konců Evropy. Některé další obrazy spadající do ironického konceptu úspěšně reprezentovaly českou republiku
na 49. bienále výtvarného umění v Benátkách
v roce 2001.

Gilbert & George, 1999
počítačový tisk, syntetické plátno,
142,5 × 100 cm, Muzeum umění Olomouc,
získáno 2004

Sándor Pinczehelyi

8

8. července 1946

Dílo jednoho z nejvýznamnějších maďarských
malířů druhé poloviny 20. století vychází z tradice maďarské avantgardy. Na konci 60. let se
soustředil na poměřování hranic umění, záměru
a náhody, konstruování obrazové plochy, ovšem
později se obrací k současným tématům, konkrétně jazyku establishmentu. Příkladem je práce se symbolem pěticípé hvězdy, již Pinczehelyi
využívá v instalacích, grafice i v malbě. Pracuje
i se symboly srpu, kladiva nebo dlažební kostky,

Jiří David

28. srpna 1956, Rumburk

13. září 1601, Antverpy
1. září 1678, Antverpy

A zase (diptych), 1973–2002
fototisk, akryl, plátno, 50 × 70 cm (2×),
Muzeum umění Olomouc, získáno 2010
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Srpen
Dílo malíře, fotografa, autora objektů, performancí, tvůrce instalací,
videí, autorských textů a jednoho ze zakladatelů skupiny Tvrdohlaví je proměnlivé, vždy
aktuálně reagující na společenskou situaci.
Důležité jsou pro něj otázky komunikativnosti
uměleckého díla, identity, všímá si hranice
mezi kýčem a uměním, pracuje s banalitami
a vyprázdněnými symboly. Zabývá se působením díla ve veřejném prostoru a obrací pozornost diváků k aktuálním problémům (neonové
srdce na Pražském hradě, trnová koruna
nad Rudolfinem).

Jan II. Brueghel

později s nacionálními prvky, barvami
trikolory, folklorem, typickými produkty, symboly kapitalistické společnosti
Červenec
a po roce 1999 i s motivy z osobní historie. Dílo Sándora Pinczehelyie a dalších maďarských umělců sledujeme v souvislosti
s projektem Středoevropského fóra Olomouc. Více
informací se dozvíte také na webu projektu Central European Art Database www.cead.space.

Luoise Bourgeois,
z cyklu Skryté podoby, 1994, černobílá fotografie,
papír s emulzí na podložce, 1000 × 700 mm (2×),
Muzeum umění Olomouc, získáno 2006

13
Září

Jan II. Brueghel se vyučil v ateliéru
svého otce Jana I. Brueghela. Roku 1622 odjel
do Itálie, odkud se vrátil po otcově smrti v roce
1625. Poté vedl otcův ateliér. Z jeho deníku,
vedeného až do roku 1651, se dovídáme četné
podrobnosti o jeho tvorbě, o práci pomocníků
a pořizování kopií, rovněž o spolupracovnících.
Jan II. Brueghel pokračoval v tradici svého otce,
maloval ve stejném slohu a tytéž náměty. Olomoucký obraz Krajina se zálivem koupil v roce
1931 arcibiskup Leopold Prečan od prostějovského starožitníka Seidla. Předtím byl obraz
v rakouském majetku.

Krajina se zálivem, [40. léta 17. století]
olej, měděný plech, 36,5 × 46 cm,
Arcibiskupství olomoucké

hudební archiv
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Benefiční
koncerty
k záchraně
hudebního
archivu
Iva Bittová a Jan Čižmář zahájili v polovině
června sérii tří benefičních koncertů.
Jejich výtěžek poslouží k restaurování
a ošetření rukopisů z hudebního archivu
Arcidiecézního muzea Kroměříž.
„Kroměřížský archiv má deset tisíc hudebnin a je
jedním z největších a nejcennějších historických
hudebních archivů v České republice,“ uvedla jeho
kurátorka Kateřina Fajtlová. Ročně do archivu zaví
tá na dvě stě badatelů.
„Nejstarší záznamy v hudebním archivu pocháze
jí z období baroka, z období episkopátu Karla z Lich
tensteinu-Castelcorna. Do současné podoby se
archiv začal formovat na počátku dvacátého stole
tí,“ popsala Fajtlová. Doba působení biskupa Karla
z Lichtensteinu-Castelcorna je spojena se vznikem
biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této
části fondu se nacházejí hudebniny, které vyžadují
nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.
Výtěžek z koncertů použije muzeum na nákup pro
kladového odkyselovacího materiálu a k restaurová
ní světového unikátu Sonaty Violino Solo od Georga
Muffata (1653–1704). Skladba představuje jedinou
dosud známou Muffatovu houslovou sonátu. Kom
pozice pochází z doby, kdy se Muffat ucházel o mís
to kapelníka u sv. Víta v Praze. Když byl ale Janem

Bedřichem z Valdštejna odmítnut, obrátil se s žádos
tí o místo na biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Cas
telcorna a zaslal mu tuto skladbu jako ukázku své
tvorby. Ani zde však do služeb nevstoupil. Působil
nakonec ve Vídni a především v Pasově.
V kroměřížském hudebním archivu se nacháze
jí i světové unikáty včetně Mozartových či Beet
hovenových rukopisů. Údržba archivu je finančně
náročná a podle Fajtlové Arcidiecézní muzeum
Kroměříž není schopno vše uhradit z veřejných
prostředků. Charitativní koncerty jsou jednou
z cest, jak najít finanční prostředky. Tou druhou
je veřejná sbírka Czech National Trust.

•

Transparentní účet Czech
National Trust pro záchranu
hudebního archivu:

274955736/0300

Další charitativní koncerty
na záchranu hudebního archivu
se konají uprostřed léta.
—
25. 7. | 19.00 hodin
arcibiskupský zámek kroměříž
trůnní sál

Zámecká slavnost
Aline Zylberajch (F) – cembalo
Marta Kratochvílová – traverso

—
6. 8. | 19.00 hodin
arcibiskupský zámek kroměříž
galerie

OPERA VARIA
Laila Catleen Neumann (NL)
Martyna Pastuszka (PL)
Davide Monti (IT)
Barbara Maria Willi (CZ)
Jan Čižmář (CZ)

Kabinet hudby | Hudební sbírka kroměřížského zámku
Expozice kroměřížského hudebního archivu se zaměřuje na hudbu provozovanou na kroměřížském zámku od dob Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Zejména je prezentován operní provoz
za biskupa Schrattenbacha, klasicistní repertoár dvorní kapely biskupa Hamiltona a arcibiskupa
Colloredo-Waldsee, až po proměnu dvorní kapely do dechových harmonií a vlivu vojenské hudby v době arcibiskupa Trauttmannsdorfa. Opomenuty nejsou ani autorské skladby arcivévody
Rudolfa Jana, jehož učitelem kompozice a klavíru byl Ludwig van Beethoven.
Nejstarší částí celé hudební sbírky je soubor hudebnin, které využívala biskupská dvorní kapela
v letech 1664–1695. O její rozšiřování se zasloužil především P. J. Vejvanovský a jeho předchůdce
H. I. F. Biber. Význam a jedinečnost sbírky je dána velkým podílem dochovaných autografů, které
se v jiných hudebních centrech nedochovaly.

festival
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HORTUS MAGICUS:

Barokní zážitky v památce UNESCO
Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních
raně novověkých her, krása dřevěných marionet,
ohňostroj podle původní ikonografie a dobové hry
pro děti i dospělé – to vše neodmyslitelně patří
k festivalu Hortus Magicus.

program

Jeho třetí ročník se koná v kroměřížské Květné
zahradě na konci léta 3. a 4. září.

Sobota 3. září 2016
DIVADLO | Geisslers Hofcomoedianten
HUDBA | Ensemble Inégal (Loutna česká)
DIVADLO | Vojta Vrtek Kejklířské divadlo z Doudleb
OPERA | Ensemble Damian (Yta innocens)
HUDBA A BALET | Musica Florea a Hartig Ensemble
(La Guirlande enchantée)

BAROKNÍ OHŇOSTROJ | Theatrum Pyrotechnicum

Neděle 4. září 2016
DIVADLO | Geisslers Hofcomoedianten
DIVADLO | Vojta Vrtek Kejklířské divadlo z Doudleb
HUDBA | Capella Ornamentata a Richard Šeda
OPERA | Ensemble Damian (Endymio)
HUDEBNÍ DRAMA | Plaisirs de Musique
(Le Jardin des Plaisirs)

V průběhu celého festivalu
Hry pro celou rodinu ve všech prostorách Květné zahrady
Komentované prohlídky Květné zahrady
Půjčovna historických kostýmů | Ukázky aranžování květin
Podrobnosti na www.hortusmagicus.cz .
Vstupenky v prodeji v pokladně Muzea umění Olomouc.

Květná zahrada

známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější
zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným
představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Vybudovat ji nechal v druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel
z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695).
Zahajovací práce řídil italský architekt Filiberto Luchese,
po jehož smrti se úkolu zhostil jeho mladší kolega a spolupracovník Giovanni Pietro Tencalla.
Zahrada vycházela z evropských impulsů v podobě renesančního modelu odloučených zahrad, které vznikaly poblíž
starších sídel ve Francii, inspirací byly také zahrady italského,
německého a holandského prostředí.
V roce 1998 byla Květná zahrada spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem zapsaná na Seznam světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
Po rozsáhlé rekonstrukci byla zahrada slavnostně otevřena
počátkem září 2014 prvním ročníkem festivalu Hortus Magicus,
který přibližuje návštěvníkům radovánky našich předků.

rozhovor

29

„Baroko je
bezbariérové
z hlediska
vkusu
i jazyka“
TOMÁŠ HANZLÍK –
NEOBAROKNÍ SKLADATEL
A ŘEDITEL TŘÍ FESTIVALŮ
Současný úspěch a přitažlivost baroka přisuzuje
Tomáš Hanzlík jeho konformnosti a líbivosti. „Je prostě
dekorativní. Neklade odpor v architektuře, výtvarném
umění ani hudbě. Je to něco, co je srozumitelné i po
třech stech letech, ale přitom to má nějakou úroveň, není
prvoplánové,“ tvrdí Hanzlík. Nedávno jej v obchodě udivil
i barokní lustr – byl celý z plastu. „Baroko je fenomén,
který je i v pop-artové podobě aktuální,“ dodal.

rozhovor
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na co hraje?
„Protože nejsem dobrý houslista,
hraji na violu. Ale utěšuji se tím,
že i Johann Sebastian Bach řídil
svůj soubor od violy. Nemusíte se
tolik zaobírat vlastním jednodušším partem a můžete pozorovat
všechno okolo. Navíc barokní
opery se nedirigují, vždy se řídily
z orchestru. Proto se snažím
sedět v orchestru a nemávat
rukama, ale smyčcem, což je lepší
pro koordinaci.“
plány do budoucna?
Chystá se vydat CD s operou
Krvavá pavlač, kterou komponoval pro Arcidiecézní muzeum
Olomouc.
„Chtěl bych ale také ve své
kovárně výhledově udělat galerii.
Výtvarné umění je pro mě velká
vášeň, která mi rehabilituje hlavu, protože práce s muzikanty
a hudbou je trochu náročný
modus. Muzikanti jsou zvláštní
lidi a na provozování oper jich
potřebujete hodně. A je to často
na zbláznění. S výtvarným uměním můžete být sám. Začal jsem
sbírat umělecké předměty, které
používám jako relaxační prostředky.“
Paradoxně nesbírá baroko, ale
přelom 19. a 20. století, nejvíc
Jakuba Obrovského, podle jehož
stejnojmenného obrazu nazval
svou operu Voda a vzduch.

Ensemble Damian – Claudio Monteverdi: Orfeus

Jaká je poloha vašeho souboru
Ensemble Damian, také pop-baroko?

Nejsou alegorie a mytologie spíše
znakem renesance?

Určitě. Přesvědčuje mě o tom řada projektů, které
chtějí být jen autentické, použijí pouze barokní
gestiku, dobové kostýmy a myslí si, že to bude fun
govat. Tak to není. Máme stejné východisko, ale
musíme dál postupovat kreativně a samostat
ně. Inscenují a zpívají to současní lidé pro součas
né publikum. Já mám navíc s barokem spojenou
intenzivně rovinu zábavnou. Proto se snažím před
stavení dělat až varietní. Myslím, že to nevylučuje
katarzi s nějakým hlubším poselstvím.

Renesance antiku vytáhla ze zapomnění, ale ope
ra, která je renesančním konceptem, vznikla
až na začátku baroka. Na baroku mě navíc baví,
že s antickými náměty pracuje zcela soudobě
a moderně. Téma, které používá jen jako východis
ko, přetváří k obrazu svému.

Nakolik to koresponduje se skutečným
barokním divadlem?
Čím víc se barokem zaobírám, tím víc jsem
přesvědčen, že to tehdy takto chápali. Byla to
doba, kdy život lidí ohrožovalo mnohem víc nebez
pečí a útěchou bylo na jedné straně náboženství
a na druhé straně jako alternativa volnější svět
umění. Svět umění zásadně formoval životní styl
aristokracie, která nebyla nijak upjatá, ale vše bylo
maximálně stylizované a jinotajné. Barokní autoři
se nebáli kontroverzních milostných témat. Libova
li si v extrémních kontrastech. Zobrazované emoce
jsou na nejzazší hranici expresivity.

Odpovídají vaše kostýmy skutečným,
nebo je za nimi fantazie kostymérky?
Zase, ten koncept je barokní. Dobový módní oděv,
ale teatrálně předimenzovaný. Mimo to jsou tam
kostýmy vysloveně fantaskní, protože v operách
vystupují i alegorické postavy, třeba Statečnost, Zla
tý věk, Paměť, Láska, Pomsta… Takže tyto kostýmy
jsou fantazií puštěné na špacír.

Tři festivaly a Hortus Magicus
Kdy jste se poprvé setkal s barokem?
Od nejútlejšího dětství se mi líbilo po všech strán
kách. A když jsem poprvé uslyšel starou hudbu, měl
jsem tak intenzivní pocit, že se mi ježily chlupy. Ten
mívám naštěstí dodnes, ani puberta to nezměnila.

Chodí rodiče na vaše opery?
Málo. Tu první maminka zhodnotila: „To jste se zase
vyblbli! Tady máš guláš, my jedem.“

Má pro vás Olomouc barokní nádech?

Ensemble Damian – Johann Adolf Hasse: La Semele

Otec byl v Olomouci na vojně a za vzornou služ
bu dostal knihu fotografií Rudolfa Smahela. Čas
to jsem si ji jako dítě prohlížel a myslel si, že to je
nejkrásnější město na světě, což si myslím dodnes.
V devadesátých letech, když jsem do Olomouce při
šel jako student, připadalo mi město takové civilní.
Všechno bylo tehdy špinavé a ponuré. Ta knížka
mi Olomouc zbožštěla. I později jsem se divil, jak
málo krásného se v tom krásném městě děje. To byl
impuls, abych jen nekritizoval, ale sám zkusil měs
to oživit. Nakonec jsem vymyslel už tři festivaly
do olomouckých kulis.

tomáš hanzlík
V čem se od sebe liší?
Olomoucké barokní slavnosti jsou dnes přehlídkou
zábavného neobarokního divadla. Festival Baroko je
zaměřený na autentickou interpretaci barokní hud
by s dobovými nástroji a v dramaturgii jsou výhrad
ně nově vyspartované skladby z archivů. Tedy vše
jsou novodobé premiéry. Málokdo tuší, jak je napří
klad hudba olomoucké katedrály vynikající, napros
to srovnatelná s Vivaldim nebo Haydnem. Skoro
nikdo nezná ani ta jména: Rittler, Gurecký, Neu
mann, Puschmann… Vždy angažujeme soubor, který
musí speciálně sestavený repertoár nastudovat, což
je nákladné, proto se snažíme všechny skladby také
ve spolupráci s Českým rozhlasem natáčet. Ope
ra Schrattenbach je pak festival výhradně soudobé
hudby. A priori by to měly být scénické věci – opery,
melodramy.

Jsou tedy Olomoucké barokní slavnosti
spíše pro nepoučené publikum?
Ten festival vlastně vymyslelo město, hodně se
na tom podílel tehdejší náměstek Jan Holpuch. Chtě
li tady něco „bezbariérového“ z hlediska vkusu, ale
i jazyka. Aby to bylo i pro cizince, kteří nemají důvod
jít na českou folkovou kapelu. Většina letních festi
valů byla určena spíše pro místní. Hledalo se něco
turistického v tom globálním smyslu.

A máte pořád vyprodáno.
To ano, ale turisté tam zatím nejsou. Překvapivě cho
dí převážně místní nebo české publikum.

Je složité hrát přes prázdniny denně?
Je to trochu šílené. Musíme těm místním servíro
vat stále nové věci. Jeden kus hrajeme čtyřikrát, tak
že na festival musíme mít připravených šest nových
inscenací.

Jak jsou na tom festivaly s publikem?
Původně byly barokní i neobarokní opery součás
tí festivalu Baroko. Poté, co před čtyřmi roky vznikl
festival Olomoucké barokní slavnosti, začal festival
Baroko, kde se nyní hraje výhradně koncertně sta
rá hudba, výrazně ztrácet na návštěvnosti. U fes
tivalu soudobé vážné hudby Opera Schrattenbach
se vzhledem k zaměření zdá návštěvnost stabil
ní a odpovídající pověsti žánru. Samosebou neprá
vem, ale to je složité téma. Za těch dvacet let, co
koncerty pořádám, se zásadně změnila účinnost
některých způsobů propagace. Tenkrát stačilo akci
zveřejnit v místních informativních časopisech,
vylepit plakáty a koncert byl plný. Dnes už žádný
z těch časopisů v Olomouci neexistuje a plakáty mají
minimální účinnost. Aby byla propagace alespoň
trochu účinná, spotřebuje dnes téměř třetinu
celkových nákladů na kulturní akci, což se mi zdá
skoro za hranící únosnosti.

Je podle vás návštěvnost důležitá?
Ano. Ale bojím se, že když budeme hledět jen
na návštěvnost, budeme mít za chvíli jen pivní
festivaly.

Vy letos budete poprvé vystupovat i na festivalu
Hortus Magicus, co na něj říkáte?
Květnou zahradu znám, mnohokrát jsme tam
hráli. Nápad pořádat dvoudenní kulturní mara
ton v barokní zahradě je unikátní. S jinými, ryze
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komerčními festivaly se to nedá srovnávat. Hortus
Magicus je festival s jasně vyprofilovanou drama
turgií. Neznám jemu podobný.

Hrajete často v plenéru?
Hrávali jsme každé léto ve Slavonicích na náměs
tí, kolem jezdila auta a chodili lidé. Když jsme obstá
li tam, v takovém extrému, tak v zahradě to půjde
dobře. Navíc v zahradě se barokní divadlo běž
ně provozovalo, je to uzavřený prostor sloužící
relaxaci.

Používáte propadliště, kladky a jevištní stroje
jako v baroku?
Propadliště a létající stroje nemáme, ale jinak více
méně všechno ano. Vynořují se nám i příšery před
prospektem a jsme schopni udělat až sedm výměn
při otevřené scéně během pár vteřin, kdy se peklo
promění v kvetoucí rajskou zahradu.

Klávesy, housle a počítač
Je podle vás cennější nalézat staré skladby
v archivu, nebo skládat hudbu inspirovanou
barokem?
V archivech je toho na několik životů. Kladu si
otázku, zda je správné investovat svůj veškerý čas
do nostalgie po něčem, co už bylo. Chtěl bych tro
chu víc vyvažovat to badatelství a podstatnější část
energie dávat do nových soudobých projektů. Teď
chystám pět inscenací barokních oper, takže mám
srovnání. Zkomponovat vlastní operu dá asi sto
krát méně práce, než opsat, zrekonstruovat a insce
novat barokní operu. Když máte ideu a tvoříte, je to
něco impresivního. Vciťovat se do myšlení, estetiky
a timingu úplně jiné doby je těžké. Navíc máte zadá
ní, že to musí bavit lidi dnes. Dá tedy mnohem více
práce vytvořit fungující barokní operu.

Ve kterých archivech barokní hudbu hledáte?
Co se týká oper, jsou české archivy až na pár výji
mek prázdné. Většina partitur je v Itálii nebo
v Rakousku. My teď hrajeme několik oper, jejichž
partitury jsou z Vídně, ale pocházejí původně
z Jaroměřic nad Rokytnou. Díky hraběti Questen
bergovi, který byl blázen do opery, se jich hodně
zachovalo unikátně právě díky jeho opisovačům.

Tomáš Hanzlík (*1972)
Rodák z Chocně. Umělecký vedoucí souboru Ensemble Damian
a impresário kočovného divadla
Theatrum Schrattenbach. Absolvoval Katedru hudební výchovy
Pedagogické fakulty a muzikologie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého. Na univerzitě v menší
míře vyučuje, externě spolupracuje s Českým rozhlasem.
Svůj vlastní skladatelský styl
Hanzlík označuje jako neobarokní minimalismus, charakteristický
zacyklením historizujících harmonických a melodických frag-

A kroměřížská notová sbírka?
Dělali jsme z ní La Nascita del Diamante, to je
partitura od Wilderera. Je tam ještě jedna velká
tříaktová opera, na kterou se zatím nechystáme.
Z Kroměříže ale pocházejí libreta Endymio, Coro
nide a Yta innocens. Z nich se nezachovala hudba,
jen texty – a to jsou ty nové neobarokní opery.

Jak skládáte, máte nějaké místo, rituál?
Dříve jsem skládal všude a byl jsem rád, když byl
kolem šrumec. Úplné ticho mě totiž dostane do sta
vu hibernace, že hodinu sedím a nedělám vůbec nic.
Když je v domě rachot, tak mi to nevadí.
Ale spravil jsem si klasicistní kovárnu na venkově
v Doubravici a tam mám komůrku s keyboardem,
pracovním stolem a stolečkem na housle, protože
si to hned zkouším i hrát. A také počítač. Skici
si dělám v ruce, je to rychlejší, ale partitury píšu
v notografickém programu. To je zase mnohem
rychlejší pro další distribuci.

•

mentů. V roce 2004 premiéroval
v projektu Národního divadla
Bušení do železné opony vlastní
operu Yta innocens (Nevinná Yta).
Dnes má na kontě 15 oper.
Je svobodný a bezdětný. „Mám
partnerku Vendulu Johnovou
tak dlouho, že jí říkám moje žena,
ale nejsem ženatý a děti nemáme. Jeden doubravický soused se
dozvěděl, že nemáme stejná příjmení a volá na nás: Jak se máte
milenci? Takže jsme už dvacet let
milenci.“
Rád plave. „Kousek za sousední
vsí jsou Moravičanská jezera. To
je ráj na zemi. Každý den se snažím být u vody. Moc nesportuji,
ale v létě tam aspoň dvakrát denně jedu zaplavat si.“

Central European Art Database
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Film o Gézovi Perneczkém
měl premiéru na AFO

Sedmnáctiminutový dokument o maďarském umělci Gézovi Perneczkém, který vznikl v produkci Central European Art Database
(CEAD), byl poprvé představen na letošním
festivalu Academia Film Olomouc. Další dva
snímky jsou před dokončením.
Projekt CEAD, jenž je virtuální paralelou Středoev
ropského fóra a potažmo i Muzea umění Olomouc,
připravuje ve vlastní produkci videodokumenty
o umělcích z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska
nebo je zpřístupňuje v podobě již vytvořených sním
ků dalšími partnery projektu.

Maďarsko v hledáčku
„Do svého finále zamířily letos před prázdninami dal
ší dva videodokumenty maďarských umělců, Istvána
Nádlera a György Jovánovicse,“ připomněla kurátor
ka Olga Staníková.
Největší pozornost v rámci natáčení patřila právě
Maďarsku. „Nejen z důvodu nejznatelnější vzdálenos
ti v rámci všech čtyř zemí Visegrádské skupiny, ale
i vzhledem k menší míře dlouhodobějšího udržová
ní a navazování kontaktů s okolními státy, na němž
má podíl i odlišné jazykové prostředí,“ poznamena
la Staníková.
Hlavní výsadou CEAD dokumentů je jejich více
jazyčnost. Přímé zaznamenání autorské výpovědi
v prostředí umělcova ateliéru nebo prostřednictvím
znalců jeho díla, doplňují české i anglické titulky.

Ticho! Natáčí se
Všemu předchází komunikace kurátorů
s umělcem, historiky umění a výstavními
institucemi. Některé dokumenty vznikají při
jediném výjezdu, a proto je nezbytné natáčení
pečlivě naplánovat.
Práce ale zdaleka nekončí návratem do Olo
mouce. Zpracování natočeného materiálu zname
ná projít všechny záběry a vytvořit dějovou linii.
„Celý záznam je přeložen z originálního jazyka
umělce do češtiny, aby se mohlo přistoupit k tvor
bě výsledné podoby snímku,“ podotkla Staníková.
Následuje střih, ovšem za přítomnosti překlada
tele. Po doplnění hudby se ještě vedle originál
ního znění přidají české a anglické titulky. Obě
jazykové varianty se nahrají na webové stránky
cead.space, kde jsou volně přístupné ke zhlédnu
tí. Na velkém plátně je lze vidět v prostoru CEAD
Point v Muzeu umění.
Právě na příkladu dokumentu o György Jová
novicsovi se ukazuje, že kromě vlastního natáčení
hraje důležitou roli postprodukční práce. „Z důvo
du autorovy hlasové indispozice je nezbytné při
stoupit k dabingu a zajistit tak optimální podobu
různých jazykových variant znění dokumentu,“
vysvětlila Staníková.

		Harmonogram
		natáčení
○	Komunikace s umělcem, historiky
		 umění a výstavními institucemi
○ Stanovení termínu natáčení
○ Připravení okruhu otázek
○ Strategické plánování
		 (cesta a pobyt pro celý tým)
○ Zajištění audiovizuální techniky,
		 vyřizování povolení k natáčení
		v institucích
○ Cesta a natáčení
○ Po prostředí umělcova ateliéru
		 zavítáme na další místa (galerie,
		 školy) a zpovídáme i tamější 		
		odborníky.
○ Po návratu se přesouváme 		
		 do střižny, kde probíhá další fáze
		 zpracování natočeného materiálu.
○ Na základě dějové linie vybíráme
		 obrazové záběry.
○ Překlad z originálního jazyka
		 umělce do češtiny
○ Střih
○	Umístění českých a anglických
		titulků.
○ Zpřístupnění videa na cead.space

Filmový štáb CEAD pracuje ve složení:
Veronika Müllerová (režie, střih)
Kamil Zajíček (zvuk, kamera, střih, produkce)
Gina Renotière / Štěpánka Bieleszová / Barbora Kundračíková
/ Olga Staníková (odborná spolupráce)
Jana Čtvrtlíková / Marika Šalplachtová / Tamás Vígh
(překladatelé z maďarštiny)

Cead

Nová data
atraktivněji
CEAD primárně vytváří databázi vizuálního umění v zemích Visegrádské skupiny prostřednictvím klíčových uměleckých osobností,
které se podílely na progresivním vývoji umění v této oblasti. „Letos jsme se zaměřili také
na samotné virtuální prostředí databáze, které
se postupně dočká proměny vzhledu zapojením
grafických elementů i doplněním nových funkcí, které ještě více zviditelní možnosti práce
s daty, které databáze díky neustále se rozvíjejícímu systému Collective Access skýtá,“ uvedla kurátorka Olga Staníková.
Mezi nimi se v budoucnu objeví například
grafy a schémata, která budou neotřele vizualizovat informace o dílech umělců zastoupených v CEAD, jež často putují z jedné výstavy
na druhou a doma v olomouckém depozitáři
se tak moc „neohřejí“. Jak přibližují tři po sobě
jdoucí simulace v originálním vizuálním stylu
CEAD od jeho dvorní grafičky Beaty Rakowské.
Je to docela čilý cestovní ruch.
Od roku 2004 zavítala díla od Běly Kolářové a Karla Malicha hned do deseti měst
v šesti evropských zemích včetně těch, které
nejsou součástí Visegrádu, jako Velké Británie, Německa nebo Švédska. O to větší radost
nám dělá fakt, že se z nich mohou těšit jak
návštěvníci výstav u nás doma i v zahraničí,
tak fanoušci olomouckého muzea i nezávislí
průzkumníci spletitého virtuálního prostředí
cead.space.
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Umění
rozhovoru
David Hrbek versus Daniela Drtinová
Daniela Drtinová je pro Davida Hrbka v jeho rozhovorech hostem snů.
„Už jsem s ní měl dvě zkušenosti, proto
jsem si Danielu pozval. V listopadu jsem
s ní mluvil ve Švandově divadle, kam
jsem si ji vzal na základě zkušenosti
z roku 1999. Je to ideální host – vtipná,
chytrá, má energii a je naprosto otevřená. A protože to sama zná, je ohleduplná, je v ní určitá pokora,“ svěřil se
Hrbek. Ústředním tématem v Divadle
hudby byl rozhovor o tom, jak ho vést.
Byl to rozhovor o umění rozhovoru.
„Moje zkušenost je identická s její. Pokaž
dé začíná člověk znovu. I když má za sebou
dobré rozhovory, hned ten další může být
průšvih. Zkušenost je výhoda, ale není to
záruka,“ tvrdí Hrbek.
S Drtinovou se bavil i o přípravě. „Někde
jsem četl, že jeden americký novinář říká,
nedělejte rozhovor s nikým, dokud nezná
te minimálně čtyřicet procent odpovědí pře
dem. Ptal jsem se jí, jestli by to podepsala.
A ona mi řekla, že Barbora Tachecí kdysi tvr
dila, že novinář má znát sto procent odpovědí
předem,“ usmívá se Hrbek.
Podle něj právě znalost odpovědí pře
dem může rozhovor posunout dál. „Ptát se
na něco jiného, nebo si připravit argumenty
na protiodpovědi, je důležité,“ poznamenal.

David Hrbek (*1968 Olomouc)
lektor, moderátor, spisovatel
Vystudoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Poté působil
v nakladatelství Votobia, učil na Slovanském
gymnáziu a od roku 2000 je lektorem animací
v Muzeu umění.
Kromě vlastní talkshow DH v DH vede i Scénické rozhovory v pražském Švandově divadle. Je
autorem čtyř knižních rozhovorů a knihy povídek Dvacet zářících drahokamů (2010). Rovněž
je autorem libreta operního muzikálu Labyrint
vášně Tomáše Hanzlíka.

Drtinová prohlásila, že přípravy ji na tom
baví nejvíc. „A to mám taky tak. Člověk se
pořád něco dozvídá, protože témata jsou poka
ždé jiná. Já sám nad tím trávím při přípravě
několik večerů. Projíždím internet, když je to
spisovatel, tak si půjčuju jeho knížky,“ popsal.
Hodně odpovědí zná předem. „V novinách
nebo na internetu jsou všechny rozhovory
stejné. Když v nich najdu otázky, o kterých
jsem sám uvažoval, tak je škrtám, protože
nechci hosta unudit k smrti. Příprava je dob
rá v tom, že ukáže bílá místa a otázky, které
nikdy nepadly, to jsou ty, na které se pak člo
věk chce ptát.“
Kromě četby Hrbek při přípravách sle
duje i pořady jako jsou DVTV, Na plovárně,
Všechnopárty, Krásný ztráty nebo talkshow
Jana Krause. „A taky YouTube, abych věděl,
jak se host chová, jak mluví, jak se vyjadřu
je,“ dodal Hrbek.
S rozhovory začínal v Muzeu umění na pře
lomu milénia s Richardem Krajčem, Alicí
Nellis nebo Tonem Stanem. Ale první rozho
vor udělal v roce 1992. „To jsem pracoval pro
Votobii a zval si na rozhovory dramatiky. Teh
dy se na to kupodivu chodilo. První rozhovor
jsem dělal s Arnoštem Goldflamem,“ zavzpo
mínal Hrbek.
Zlom přišel v roce 2003. „Brácha vyhrál
konkurz do Švanďáku a nechtěl tam dělat
jenom divadlo. Tehdy mi řekl, kdyby tě něco
napadlo, dej mi vědět. Chtěl, abych mu dal
tip. A když jsem to udělal, tak říká, hele,
a nechtěl bys to dělat rovnou ty? To mě tehdy
nenapadlo,“ přiznal. Doteď jsou Scénické roz
hovory ve Švandově divadle každý měsíc.
„Některé hosty, co jsem měl v Praze, beru
pak do Olomouce, někdy je to naopak. Vzá
jemně se to ovlivňuje. Ale dělat dva rozhovory
s jedním hostem je mnohem těžší, než jeden.
A protože nechci opakovat otázky, tak pří
pravy dělám dvě. S Michalem Horáčkem jsem
dělal dokonce pět rozhovorů,“ zdůraznil.
V den, kdy má rozhovor, nemyslí na nic
jiného. „Vlastně do poslední chvíle nevím,
jak začnu, ale ta první otázka je nejdůle
žitější. A taky musím mít tři čtyři otázky,
na které se těším nebo vím, že na nich hosta

otočím, potrápím. Že tam bude překvápko,“
prozradil.
Drtinové se Hrbek také ptal, jak by rea
govala v určitých situacích. Například Lou
Reed si nechal napřed poslat otázky, pak
zaplatit letenku a na jevišti v Praze ho sepsul
– proč se mě ptáte na takové blbosti! „Dnes
ka už bych udělal stoprocentně to, co Danie
la, která by mu řekla, vy jste mi tuhle otázku
ale předem odsouhlasil. Tehdy jsem na to
neměl,“ poznamenal Hrbek.
Odlišná byla situace, když měl za hosta
Otakara Motejla. „Ptal jsem se ho, a to byla
otázka, na kterou jsem se těšil, na koho se
obrací ombudsman, když je v úzkých. A on
se rozplakal, dlouhé ticho… pak se omlou
val a sbíral sílu, aby něco odpověděl. Dani
ela říkala, že by to přešla a pokračovala
dál. Ono asi nic jiného nezbývá, ale byl to
silný moment,“ komentoval Hrbek umění
rozhovoru.
Za největší smysl svých rozhovorů považu
je to, že někdo přijde jen ze zvědavosti a rozho
vor mu hosta odkryje v jiném světle a uvolní
ze zajetí předsudků mediálního obrazu.
A jak to bylo s Drtinovou? „Nepřekvapi
la mě, probíhalo to tak, jak jsem si přál a jak
jsem předpokládal.“

•

V září bude hostem Hrbkova pořadu
DH v DH Jindřich Štreit. „V říjnu to bude
havlovské téma k jeho osmdesátinám. Buď
s Ivanem Havlem, nebo Vladimírem Hanzelem,“ naznačil. A v listopadu si myslí
na Michaela Žantovského.

Daniela Drtinová (*1970 Olomouc)
novinářka a moderátorka
Je česká televizní moderátorka, novinářka
a vystudovaná právnička na Univerzitě Karlově.
V letech 1993 –2014 působila v redakci zpravodajství České televize.
Nyní tvoří videoobsah pro vydavatelství Economia společně s moderátorem Martinem
Veselovským (DVTV).
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dny židovské kultury
Olomouc
Ženu statečnou kdo nalezne?
19. — 27. 9. 2016

(Př, 31,10)

café amadeus a mozarteum q Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské nám. 3
divadlo hudby q Muzeum moderního umění, Denisova 47

www.olmuart.cz/dzko
Devátý ročník festivalu určuje otázka ze starozákonní knihy Přísloví. Ženská otázka se vine v různých
variantách celým festivalem – od cyklu dokumentárních fotografií z jeruzalémské ortodoxní čtvrti, přes
niternou a přesto fascinující modlitební knížku Fany
Neuda či generační konflikty mezi otci a syny-dcerami v dílech autorů pražské a moravské německé literatury, až po pařížskou malířku Soniu Delunayovou,
původem z ukrajinské Poltavy, která hledala nové
cesty moderního malířství. Kontrapunktem letošnímu programu jsou pak „mužská setkání“ – s fotografem Jindřichem Štreitem a brněnským rodákem
Hugo Maromem, jenž se v Olomouci učil aviatice
a v Izraeli budoval letectvo.

program
19. 9. pondělí

18.00 hodin | café amadeus
vstup volný | vernisáž a zahájení festivalu

„Statečná a bojující“
Dokumentární fotografický cyklus Elišky Blažkové zachycující kulturu a život ultraortodoxních Židů v nejkonzervativnější židovské čtvrti na světě – v Mea Shearim v Jeruzalémě.

19.00 hodin | café amadeus, mozarteum
vstup volný | koncert

Naches Trio (Praha–Berlín)
Česko-německé instrumentální trio se ve svých rytmických
i hloubavých melodiích a improvizacích inspiruje klezmer
a jidiš hudbou původem z východní Evropy.
Tereza Rejšková – housle | Jonathan Jura – klavír
Jeaninne Jura – klarinet, basklarinet, flétna

20. 9. úterý

19.00 hodin | divadlo hudby | divadlo

Pohlednice z Anatěvky

q Divadlo D6K, Holešov

Venkovský šraml inspirovaný muzikálem Šumař na střeše.
Střet tradičního světa haličských štetlů a nového myšlení mladé generace je vykreslen na příběhu mlíkaře Tovjeho
a jeho rodiny. Dcery se chtějí vdávat, ale ženicha si chtějí vybrat samy!

21. 9. středa
17.00 hodin | mozarteum| vstup volný | přednáška
Aliza Lavie: Hodiny zbožnosti
Fanny Neuda
Přednáška politoložky a poslankyně izraelského parlamentu
představí modlitební knihu pro ženy od Fanny Neuda (1819–
1894), manželky rabína Abrahama Neudy z Loštic, z níž se
stal jeden z pilířů moderní ženské židovské spirituality.
Simultánně tlumočeno do češtiny

Pořadatelé

23. 9. pátek
16.00 hodin | mozarteum| vstup volný | beseda
19.00 hodin | divadlo hudby vstup volný
filmová sekce i

Setkání s Hugo Maromem

Režie Monique Swarz, Austrálie 2001, 73 min.
V původním znění s českými titulky.
Unikátní dokument nastiňuje vývoj obrazu židovské matky
od jidiš a němého filmu přes moderní hollywoodskou produkci až po současnou izraelskou kinematografii.

Jako jedno z Wintonových dětí odcestoval v červenci 1939 do Anglie. Po válce se vrátil do Československa, odmaturoval a v roce 1948 absolvoval v Olomouci
výcvik izraelského letectva. V roce 1949 odjel do Izraele, kde se jako stíhací pilot účastnil izraelsko-arabských
válek. Po odchodu do civilu založil firmu na stavbu
a projektování letišť.
Moderuje redaktorka Lidových novin Judita Matyášová.

20.30 hodin | divadlo hudby | vstup volný
filmová sekce ii

19.00 hodin | mozarteum| vstup volný
filmová sekce v.

Mamadrama

Vidět svůj úsměv (To see if I’m smiling)
Režie Tamar Yarom, Izrael 2007, 59 min.
V původním znění s českými titulky.
Snímek nahlíží skrze výpovědi šesti mladých žen do života
členek izraelské armády na okupovaných územích.

22. 9. čtvrtek
17.00 hodin | mozarteum | vstup volný | přednáška
Ingeborg Fialová-Fürst:
Konflikt otců a synů –
židovský otec, trestající bůh
a nezdárný syn
Přednáška přední olomoucké germanistky se věnuje
prastarému literárnímu motivu – generačním konfliktům
mezi otci a syny / otci a dcerami a zaměří se i na konkrétní
díla zejména pražské a moravské německé literatury
(Franz Kafka, Ludwig Winder, Hermann Ungar, Ferdinand
von Saar aj.)

19.00 hodin | divadlo hudby | vstup volný
filmová sekce iii

Žijeme pro zítřek
(Living for Tomorrow)

Režie Lilach Dekel, USA 2000, 53 min.
V původním znění s českými titulky.
Režisérka Lilach Dekelová sleduje stopy své babičky, která
patřila ke skupině mladých idealistů z východní Evropy, přišedších ve dvacátých letech minulého století do Palestiny
budovat první kibucy.

20.30 hodin | divadlo hudby | vstup volný
filmová sekce iv

Děti slunce (Children of the Sun)
Režie Ran Tal, Izrael 2007, 70 min.
V původním znění s českými titulky.
Dětem prvních kibucníků v Izraeli (Palestině) se říkalo Děti slunce, byly zrozeny do utopie a měli se z nich
stát noví lidé. Snímek je koláží vytvořenou z více než
osmdesáti amatérských snímků natočených kibucníky
v letech 1930–1970.

Podpora

Na sever!
Režie Nataša Dudinski, ČR 2016, 70 min.
Skupina teenagerů odjíždí na Sever. Bez rodičů, učitelů,
dospělých – mají jen sebe navzájem. Začíná jejich největší životní dobrodružství. Stráví spolu čtyři roky v Dánsku,
v oáze uprostřed běsnící světové války...

24. 9. sobota
16.00 hodin | divadlo hudby | vstupné 75 kč
loutkové divadlo + pohádková dílna
Golem a alchymisté

q Divadlo Damúza Praha

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Jeho síla je tak velká,
že touha ji ovládnout a využít jako válečnou zbraň uchvátí
i samotného císaře Rudolfa II.

25. 9. neděle
ne | 25. 9. | 13.00 hodin | synagoga a hřbitov v úsově
vstup volný | výlet s komentovanou prohlídkou
Synagoga a hřbitov v Úsově
Komentovaná prohlídka úsovského hřbitova a synagogy
s hercem ústeckého Činoherního studia a překladatelem
Jaroslavem Achabem Haidlerem.

26. 9. pondělí

po | 26. 9. | 19.00 hodin | divadlo hudby
vstupné 100 kč | talkshow

DH v Dh s Jindřichem Štreitem
27. 9. úterý
19.00 hodin | mozarteum | vstup volný | přednáška
Umělec & člověk

Osobnosti světového malířství
Historik umění Ladislav Daniel představí dílo ukrajinské
malířky židovského původu Soniy Delaunay, která spolu se svým manželem Robertem Delaunayem vytvořila
nové pojetí malířství, známé jako orfismus, aplikující teorii barev na malbu.

spolek přátel
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se spolkem přátel
do 19. století
Celodenní zájezd
s názvem Poznejte život
umělce v 19. století byl
v poslední dubnový den
atraktivní položkou
doprovodného programu
k výstavě Olomoucká
obrazárna IV | Evropské malířství 19. století
z olomouckých sbírek.
Do Prahy a Roztok se
vydalo více než třicet lidí.
Výlet připravila lektorka
Hana Lamatová ve spolupráci se Spolkem přátel
Muzea umění Olomouc.

Roztoky

Na výletníky čekala návštěva ateliérů Akademie
výtvarných umění, Galerie Rudolfinum a především
ateliér Zdenky Braunerové, důležité ženy české
umělecké scény na přelomu 19. a 20. století.
„Na akademii jsme zastihli i některé diplomanty při
práci, takže jsme viděli umění v procesu vzniku,“
uvedla Hana Lamatová.

Ateliér Zdenky Braunerové
je úžasné místo
Dostat se jako návštěvník na půdu Akademie se při
tom hned tak nepoštěstí. „Někteří účastníci byli
nadšení vůněmi a atmosférou, jiní byli vrstvami
tvůrčího nepořádku naopak zaskočeni,“ popsala
Lamatová. V Galerii Rudolfinum si výletníci pro
hlédli aktuální výstavy a současně si udělali před
stavu, v jakém prostředí se odehrávaly výstavní
projekty v minulosti.
Stěžejním bodem programu byla návštěva ate
liéru Zdenky Braunerové. „Její weekend cottage
s ateliérem v Roztokách u Prahy, obklopený par
kem, je úžasné místo, z nějž sálá genius loci,“ prohlá
sila Lamatová. Návštěvníci zhlédli obrazy, malby
na skle, grafiky staré Prahy nebo knižní ilustrace
Zdenky Braunerové.

AVU

Rudolfinum

Ateliér Zdenky Braunerové.

r

Akademie výtvarných umění v Praze.

Vydáme se po Slavíčkových
stopách. Přidáte se?
Při příležitosti výstavy Olomoucká obrazárna IV
| Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek, která v Arcidiecézním muzeu potrvá do 25. září,
chystáme ještě jeden výlet. V sobotu 23. července se
vydáme po stopách impresionistického malíře Anto
nína Slavíčka (1870–1910) do krajiny kolem vesnice
Kameničky, kde namaloval na sedmdesát obrazů.
„V krajině, kde vzniklo slavné Slavíčkovo plát
no U nás v Kameničkách, na sebe necháme působit
inspirativní atmosféru. Podíváme se přímo na mís
ta, která malíř zvěčnil. Navštívíme také místní faru,
kde je muzeum Antonína Slavíčka a spisovatele Kar
la Václava Raise, a především si sami na táhlých
vrších vyzkoušíme naskicovat zajímavé krajinné
motivy,“ popsala program výletu Lamatová.
Kapacita výletu je omezená. S rezervací proto
neváhejte (Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@
olmuart.cz). Cena je 300 korun, členové Spolku přá
tel Muzea umění Olomouc platí jen polovinu. Spolek
přitom nabízí i celou řadu dalších výhod, počínaje
volným vstupem na výstavy přes poloviční vstup
né na vybrané doprovodné akce až po zasílání časo
pisu Muzeion.

•

chcete muzeion do schránky? staňte se členem spolku přátel muzea umění.
Přihláška do spolku přátel
Muzea umění olomouc

jméno:
adresa:
psč:

označte typ členství:

člen | 400 kč
student (15 – 26 let) | 200 kč

datum narození:

senior (nad 60 let) | 200 kč

e-mail:

rodinné členství (2 dospělí, 2 děti) | 500 kč

tel.:
datum přihlášení:

platbu členských příspěvků lze rozložit do dvou plateb
(první – do 30. června, druhá – do 30. října)

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.olmuart.cz

tipy na léto

Fotografka Tereza Hrubá ve fotoateliéru Arcidiecézního muzea.
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Otevřeme dětem
prázdninový fotoateliér
Čím fotíte? Digitálním fotoaparátem nebo
mobilem? A co klasická fotografie? Uměli byste pracovat se svitkovým filmem?
Víte, co to je vývojka a ustalovač? A zvládli
byste čekat až do vyvolání filmu na zjištění,
jak se snímek povedl? Tohle všechno si
u nás od 15. do 19. srpna můžou vyzkoušet
děti od 10 let během příměstského tábora
s názvem Prázdninový fotoateliér.
Prázdninovou fotodílnu muzeum pořádá při
příležitosti výstavy jednoho z nejvýznamnějších
českých fotografů Jindřicha Štreita. A Štreitova
tvorba je přímo synonymem pro klasickou
černobílou fotografii. „Proto chceme dětem
představit složitý, ale zároveň i magický proces
vzniku klasické fotografie,“ řekla lektorka Hana
Lamatová.

Lektoři pro účastníky zajistí klasické fotoaparáty a seznámí je se všemi technologickými
postupy, které vedou ke vzniku fotky. „Vyzkoušejí si práci se svitkovým filmem, s muzejní fotografkou Terezou Hrubou navštívíme fotoateliér
a fotokomoru, kde si při vyvolávání filmů a fotek
ukážeme, co dokáže vývojka a ustalovač,“ přiblížila program Lamatová.
Ale hlavní náplní příměstského tábora bude
samotné focení. „Děti si zkusí různé žánry, především dokumentární fotografii ve městě a scénickou fotografii v Divadle hudby,“ dodala
lektorka. Nezůstane ale jen u klasické fotografie.
Děti si mají přinést vlastní digitální fotoaparát,
aby měly možnost srovnání.
Děti se také přiučí, jak prezentovat výsledky
své práce. Na závěr je totiž čeká výstava vlastních fotografií v kavárně Café 87. „Celý týden

Prázdninová nabídka Edukačního oddělení

vyvrcholí vernisáží výstavy pro rodiče a přátele,“
doplnila Lamatová.
Prázdninové workshopy pořádá edukační oddělení Muzea umění Olomouc již třináctým rokem. Kromě workshopů připravují lektoři
k výstavám a stálým expozicím animační programy, které jednoduchou, srozumitelnou formou
seznamují děti od předškolního věku až po středoškoláky se starým i moderním výtvarným
uměním. Jen během loňského roku takto muzeum navštívily více než čtyři tisíce školáků hlavně
z Olomouckého kraje.

•

Na příměstský tábor je nutné se dopředu přihlásit
v Akademik sport centru UP, a to buď na telefonních
číslech: 585 636 449 | 585 636 451 | 775 912 040
nebo prostřednictvím internetových stránek
www.letodeti.cz.

Měsíc, vládce noční oblohy
Pozorování Měsíce

Výlet do Kameniček (Českomoravská vrchovina)

so | 23. 7. | cena zájezdu 300 kč
Při příležitosti výstavy Olomoucká obrazárna IV. | Evropské
malířství 19. století z olomouckých sbírek se vydáme po stopách slavného krajináře Antonína Slavíčka v jeho milovaných Kameničkách. Podíváme se na místa, která Slavíček
na svých plátnech zvěčnil. Navštívíme také místní faru, kde
je muzeum Antonína Slavíčka a Karla Václava Raise. A především si sami na táhlých vrších vyzkoušíme naskicovat
zajímavé krajinné motivy
Kapacita omezená! Rezervace, informace:
Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

Zahradní salón

ne | 7. 8. |10.00 – 15.00 hodin | berzučovy sady | vstup volný
Vypravte se za námi na nedělní procházku do hudebního
salónku v Bezručových sadech. Při příležitosti výstavy Olomoucká obrazárna IV. se společně přeneseme do předminulého století, kdy bylo nedělní korzování oblíbenou a běžnou
činností správného měšťana a altánky v parku místem
dobré zábavy. Seznámíte se s profesionální přípravou kávy
či čaje a vychutnáte si ji za hudebního doprovodu a poutavého vyprávění příběhu o osudech umělce v 19. století.
Informace: Hana Lamatová | 585 514 174
lamatova@olmuart.cz

čt | 11. 8. | 17.00 – 21.00 hodin | mozarteum | vstup volný
Přednáška Karla Trutnovského z Hvězdárny Muzea a galerie
v Prostějově o pozorování Měsíce. Satelit planety Země si
také přímo prohlédneme. S členy Spolku Hvězdárna Olomouc
budeme Měsíc pozorovat výkonným dalekohledem na střeše
Přírodovědecké fakulty UP. Program je inspirován osobností
olomouckého jezuity Valentina Stansela (1621–1705), který
se svou vědeckou prací zapsal do dějin matematiky a hlavně
astronomie. V roce 1655 publikoval první českou mapu Měsíce, s úspěchem v Brazílii pozoroval komety a byl jediným
českým vědcem, jehož citoval Isaac Newton.
Kapacita omezená! Rezervace, informace:
Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz
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dětem

I děti si u nás mohou přijít na své. Lektorské oddělení pro ně připravilo tento úkol:
Jedním z vystavených obrazů na výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem… v Muzeu moderního umění je i kresba Karla Wellnera
Dáma na výstavě obrazů. Vidíte ji na této stránce. V rámu obrazu, na který se dáma divá, ovšem malba chybí. Sami ji podle
svého dokreslete. Když budete mít pocit, že se vám dílo povedlo, můžete svůj obraz vyfotografovat a poslat nám jej na e-mail
hrbek@olmuart.cz. Ty nejlepší pak zveřejníme na naší facebookové stránce MUO LIVE.

é vst upn é
za zv ýhodn ěn

Máte rádi památky a umění? Máme pro Vás
atraktivní tip na léto! Nabízíme vám návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž.
Za jednu cenově zvýhodněnou vstupenku
si prohlédnete tři objekty, které jsou pomyslnou
osou olomoucké arcidiecéze, tedy Arcibiskupský
palác, Arcidiecézní muzeum v Olomouci a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Získáte
kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě. Jednotlivé
objekty a sbírky představují samy o sobě nejen
úctyhodný souhrn architektur či uměleckých
exponátů, ale jsou také „bránou“ k poznání minulosti regionů a měst, krajiny a společenství, tradic
a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze.

Arcibiskupský palác v Olomouci je nejrozsáhlejším rezidenčním objektem v historickém jádru města
Olomouce. V pořadí je již čtvrtou rezidencí olomouckých biskupů. Původní renesanční palác byl postaven
biskupem Stanislavem Thurzem. Do barokní podoby
jej nechal upravit biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna v druhé polovině 17. století. Svou dnešní
podobu i výzdobu dostal palác po požáru roku 1904.
V současné době je sídlem olomouckého arcibiskupa.
Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011
zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt.

Červený salon

Arcibiskupský palác

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo slavnostně

Arcidiecézní muzeum Olomouc, držitel ocenění Evropské dědictví.

otevřeno v roce 2006. Jedná se o první duchovně
orientované muzeum v českých zemích. Pro potřeby
muzea byla rekonstruována severní část někdejšího
Olomouckého hradu. Součástí prohlídkové trasy je
i Zdíkův palác, který se řadí mezi nejvýznamnější
vrcholně románské obytné stavby v Evropě. Stálá
expozice Ke slávě a chvále prodělala v letošním roce
výraznou proměnu – novinky a změny jsou patrné
ve všech 16 výstavních sálech. Součástí expozice
bude do 4. září obraz Klanění pastýřů věhlasného
manýristy El Greka, zapůjčený z Metropolitního muzea
v New Yorku. Areál letos získal jako jediné místo v ČR
prestižní označení Evropské dědictví.

El Grekovo Klanění pastýřů bude vystaveno do 4. září.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
právem patří k nejvýznamnějším zámeckým
komplexům v českých zemích a jeho celosvětový
význam dokládá skutečnost, že je zapsán na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Jeho historie je neodmyslitelně spjata s působením
olomouckých biskupů a arcibiskupů. Především pak
s jejich duchovními, politickými, územněsprávními
i uměleckými ambicemi. Pro tyto účely byl postupně
upravován od středověkého sídla, přes renesanční
zámek k baroknímu komplexu opevněného paláce
s dvěma okrasnými zahradami – Květnou a Podzámeckou zahradou. K největšímu rozkvětu došlo za episkopátu biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Ceník společné vstupenky do objektů Duchovní Osy Moravy – D.O.M.
velký okruh
arcibiskupský palác olomouc
arcidiecézní muzeum olomouc
arcibiskupský zámek v kroměříži
(reprezentační sály, zámecká obrazárna)

vstupenka umožňuje
jednu návštěvu objektů po dobu
jednoho kalendářního roku

základní vstupné 180 kč
snížené vstupné 120 kč

malý okruh
arcibiskupský palác olomouc
arcidiecézní muzeum olomouc

(studenti, senioři)

rodinné vstupné 420 kč

vstupenka umožňuje
jednu návštěvu objektů
po dobu dvou dnů

základní vstupné 100 kč
snížené vstupné 50 kč
(studenti, senioři)
rodinné vstupné 230 kč

Sněmovní sál

arcibiskupský palác olomouc www.arcibiskupskypalac.cz
arcibiskupský zámek v kroměříži www.zamek-kromeriz.cz
arcidiecézní muzeum olomouc www.olmuart.cz
www.duchovniosa.cz
garanti projektu

partneři projektu
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Divadlo | Hudba | Tanec | Kostýmy | Hry | Ohňostroj

HORTUS
MAGICUS
3. – 4. září 2016
Květná zahrada v Kroměříži

Třetí ročník festivalu barokní kultury
v kroměřížském Libosadu
www.hortusmagicus.cz

