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		Gina Renotière
		Nejvíce si cení dobrých vztahů

Denisova 47, Olomouc

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Václavské náměstí 3, Olomouc

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

muzeum moderního umění
arcidiecézní muzeum olomouc
út – ne 10 – 18 hodin
arcidiecézní muzeum kroměříž
(duben – říjen)
Každou neděli vstup volný.
Každou první středu v měsíci vstup volný
a otevřeno do 20.00 hodin.
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Dětem: Slep si anděly

samostatné Vstupné

společné Vstupné do obou ob jektů

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

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

		Michal Sborwitz
		 Příliš mnoho nápadů v architektuře znamená zmatek
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Do
Olomouce
se slétne
na dvě stĚ
andělů
Jan Zrzavý, Návštěva Abrahamova, 1911–1912

výstava

V Muzeu moderního umění a Arcidiecézním
muzeu Olomouc od konce října do března
příštího roku potkáte více než dvě stě andělů. Tolik exponátů bude mít výstava Šumění
andělských křídel, která diváky provede historií výtvarného ztvárnění nebeských poslů
od gotiky po současnost, od deskových
obrazů po videoart.
Podle kurátorky Gabriely Elbelové výstava nebude
řazená chronologicky: „Exponáty jsme po dlouhých
diskusích rozdělili do tematických celků podle toho,
v jaké roli andělé vystupují ve znázorněném příbě
hu.“ Jak doplnila kurátorka Barbora Kundračíková,
ústředním tématem výstavy je charakterizace andě
la, hledání odpovědí na otázku, kdo to anděl je. „Zdá
se totiž, že do konce devatenáctého století anděl
žádné charakterové vlastnosti neměl a ve výtvar
ném umění figuroval podle toho, jaké úlohy plnil
v lidských příbězích. Rozhodly jsme se tyto úlo
hy specifikovat tak, abychom mohly propojit staré
umění s moderním a současným a pokusit se najít
paralely,“ vysvětlila.

Rozdělení do pěti celků
Návštěvníci tak uvidí příklady zpodobení andělů
v jednotlivých rolích jako Zprostředkovatele nebo
Posla, Průvodce, Ochránce, Adoranta a v oddílu
Anděl pak díla obecně vymezující postavy andě
la. „Všech pět celků se objeví v Muzeu moderního
umění. V Arcidiecézním muzeu budou zastoupeny
tři typy andělských bytostí, protože ve středově
kém umění se některé z rolí neobjevují,“ doplnila
Elbelová.
V rámci každého oddílu budou exponáty od stře
dověku až po dvacáté století. „U jednotlivých témat
budou vždy zastoupena typická témata starozá
konní, novozákonní až po motivy dvacátého stole
tí, které se už vymykají tradičnímu křesťanskému
pojetí,“ řekla.
Je tak na divákovi, jestli prohlídku začne v Muzeu
moderního umění nebo v Arcidiecézním muzeu.
„Na obou místech se bude prolínat staré a moder
ní umění. Chronologie nehraje významnou roli,
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důležité bude propojení exponátů a hledání souvis
lostí mezi nimi,“ zdůraznila Elbelová.

Zápůjčky z celé republiky
Koncepce výstavy se začala rodit už před třemi lety.
Východiskem pro výběr exponátů byly muzejní
a arcibiskupské sbírky, ale kurátorky strávily hod
ně času průzkumem a rešeršemi odborné literatury.
„Kontaktovaly jsme také instituce, u nichž jsme oče
kávaly, že by naši výstavu mohly zajímavě doplnit,“
vzpomněla Kundračíková.
Z olomouckých fondů je nakonec zhruba dva
cet procent exponátů, zbývající jsou zápůjčky,
a to z Národní galerie v Praze, Moravské galerie
v Brně, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Gale
rie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní gale
rie v Liberci, Západočeské galerie v Plzni, Alšovy
jihočeské galerie, ale také z církevních, zámeckých
a soukromých sbírek.

Braunovy sochy i novinky od Knapa
Většina exponátů budou malby, protože médi
um obrazu kurátorky považují za nejatraktivnější
pro diváky. „Ale počítáme i s vystavením středově
kých rukopisů, kreseb, grafik, soch, fotografií nebo
s videoartem. Většina vybraných děl spadá do rám
ce ,vysokého umění‘. Hraničním žánrům typu
komiks se budeme věnovat v doprovodném progra
mu,“ dodala Kundračíková.
Kterých andělů na výstavě si kurátorky nejvíce
cení? „Jsem ráda, že se podařila zápůjčka například
dvou soch Matyáše Bernarda Brauna z Národní
galerie, krásného obrazu Jákobův žebřík italského
barokního malíře Domenika Fettiho ze soukromé
sbírky nebo monumentálních zlacených světlonošů
z náhrobku svatého Norberta ze Strahovského kláš
tera,“ vyjmenovala Elbelová.
Kundračíková by vybírala především ve dvacá
tém století. Upozornila například na díla Jana Zrza
vého a Mikuláše Medka a zcela nové práce Jana
Knapa. „Budeme mít ale půjčené také sochy, mimo
jiné Jana Koblasy a Věry Janouškové. Na výsta
vě se objeví i slovenští autoři – malíři Ľudovít Fulla
a Mikuláš Galanda nebo současná multimediální
výtvarnice Dorota Sadovská,“ dodala.

•

Důležitým pomocníkem bude katalog
Šumění andělských křídel bude první výstavou, kte-

Publikace bude obsahovat i text historika

rá se andělům ve výtvarném umění věnuje s tako-

umění Ivana Folletiho o počátku příběhu andě-

vou důkladností. „Je to velké téma, ale není mnoho

la v křesťanském kontextu a o navázání na židov-

lidí, kteří by se mu věnovali. A dosavadní výstavy

skou a antickou tradici. Profesor Jan Royt přispěl

a další výstupy končily zpravidla v estetické rovi-

statí o ikonografii andělů od starého umění

ně, tedy u toho, jak je anděl formálně zobrazován,“

po 19. století. Teoretik umění Jiří Olič ve své sta-

podotkla kurátorka Barbora Kundračíková.

ti o znázornění andělů ve 20. století přímo vychá-

Důležitým zdrojem informací bude katalog, kte-

zel z výběru exponátů pro výstavu. Teolog Pavel

rý výstavu doprovází. Autoři statí otevřou některá

Ambroz se věnuje postavě anděla v současné

témata v českém prostředí poprvé, protože litera-

teologii. Teoretik literatury a divadla Jan Lukavec

tura k andělům a angelologii je v češtině sporadic-

sleduje postavu anděla v literatuře a kinemato-

ká. „Zajímavý text bude od anglické filozofky Valery

grafii s těžištěm ve 20. století. „Druhá část kata-

Rees, která před několika lety vydala knihu shrnující

logu je řazena stejně jako výstava, tedy podle

její celoživotní bádání o andělech. Speciálně pro náš

jednotlivých andělských rolí. Chceme zde samo-

katalog napsala text o andělech v židovské tradici,“

zřejmě vysvětlit důvody, které nás k rozdělení

uvedla kurátorka Gabriela Elbelová.

vedly,“ uzavřela Elbelová.

Což není každý anděl
jen duchem, vyslaným
k službě těm, kdo mají
dojít spasení?
(Žd 1,14)

výstava
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Jakou roli plní andělé
v lidských příbězích?

posel

Výstava Šumění andělských křídel nebude čistě chronologickou procházkou
dějinami ztvárnění andělů v evropském umění. Její kurátorky Gabriela Elbelová
a Barbora Kundračíková exponáty rozdělily tematicky, podle toho, jaké úlohy
anděl plnil v lidských příbězích. Výstava je tak rozdělena na Zprostředkovatele
nebo Posly, Průvodce, Ochránce, Adoranty a obecnější celek Anděl.
Podívejte se na příklady jednotlivých rolí.

Moravský malíř po

loviny 15. století, An

děl ze Zvěstování,

kolem 1450
Brno

ochránce

Moravská galerie

žný, poslední čtvr tina 19. stol
v Ostr
Galerie výtvarného umění

etí

avě

průvodce

Luděk Marold, Anděl strá

tvý Kristus oplak

ávaný anděly, ko

lem 1550

Moravská galeri

e Brno

anděl

adorant

Paris Bordone, Mr

Benát sko -nizozem

Vitíka, 1972
Věra Janoušková, Anděl pro
Galerie Středočeského kraje

v Kutné Hoře

ský malíř poslední
čtvrtiny 16. století,
Kristus jako Dobrý
pastýř oslavován
anděly
Arcidiecézní muzeu

m Kroměříž

doprovodný program
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Podělte se s námi o své „stopy křídel“
Do jedné z nejvýznamnějších výstav v letoš
ním roce bychom rádi zapojili naše návštěvní
ky, a to prostřednictvím soutěže o atraktivní
ceny. Podělíte se o výtvarné, literární nebo
hudební zpracování tématu Anděl? Nebo jste
„stopy andělských křídel“ zachytili fotogra
ficky? Do konce ledna 2017 nám můžete zasí
lat své výtvory. Zúčastnit se může kdokoliv
starší šesti let.
Soutěž bude probíhat ve čtyřech věkových kategoriích a ve čtyřech uměleckých disciplínách: výtvar
né, literární, hudební a fotografické. Jednotícím
tématem je anděl.

Výtvarné práce
potřebujeme v originálu
V případě výtvarných prací je podle lektora Davida
Hrbka spektrum možných druhů a technik široké. „Od kresby, přes malbu po koláže a jiné druhy.
Účastníci své práce musí do muzea dopravit fyzicky, tedy zaslat buď poštou, nebo nechat v pokladně muzea pod heslem Anděl,“ informoval Hrbek.
V souvislosti s literárními pracemi upozornil, že
próza může mít maximálně jednu normostranu,
poezie, ať už psána volným nebo vázaným veršem,
není v tomto směru omezená.

„Rádi bychom si poslechli i písně či skladby, které jsou tématem anděla inspirovány. V jakékoli
hudební formě a kvalitě je zájemci mohou posílat
ve formátu mp3,“ doplnil lektor. „Nebudeme hodnotit technickou kvalitu nahrávky, ani projev, ale
píseň či skladbu jako takovou. Spolu s nahrávkou
zašlete i text písně,“ požádal Hrbek.

Vybrané fotografie vystavíme
Samostatnou kategorií je fotografie. Úkolem fotografů je podle vedoucího edukačního oddělení Marka Šobáně vyfotit místo, kde podle nich po
sobě zanechal viditelné stopy anděl. „A nemusí to
být místa tradiční, jako jsou hřbitov nebo interiér
kostela. Andělské stopy může ten, kdo se pozorně
dívá, objevit v podstatě kdekoli – v parku, tramvaji,
na chodbě nemocnice nebo u popelnice v zapadlé
uličce,“ naznačil.
Každý účastník může do soutěže přihlásit jednu fotografii. Snímky mohou zájemci do muzea
donést osobně, poslat poštou (Denisova 47, 771 11
Olomouc), e-mailem na adresu soban@olmuart.cz.
„Vybrané fotografie vystavíme v suterénu kavárny Amadeus a budou prezentovány na webových
stránkách muzea,“ uzavřel Šobáň.
V každé disciplíně a věkové kategorii bude
odbornou porotou vyhlášen vítěz, detaily včas

zveřejníme prostřednictvím sociálních sítí a na
webu muzea.

Věkové kategorie
První kategorie: 6 – 10 let
Druhá kategorie: 11 – 15 let
Třetí kategorie: 16 – 19 let
Čtvrtá kategorie: 20+

Kam posílat?
Literární a hudební práce zasílejte
na hrbek@olmuart.cz. V případě výtvarných prací
účastníci musí uvést čitelně jméno, věkovou kategorii a organizátorům předat přímý kontakt (nejlépe e-mailovou adresu).
V případě zaslání artefaktu pište na adresu:
David Hrbek, Muzeum umění Olomouc, Denisova
47, 771 11 Olomouc. Fotografie zasílejte v náhledové kvalitě na soban@olmuart.cz.
Ceny
Vítěz v každé kategorii získá celoroční volný vstup
do Muzea umění Olomouc. Cena v případě písňové
soutěže je natočení videoklipu k vítězné skladbě.
Uzávěrka
úterý 31. ledna 2017 do půlnoci.

GALERIJNÍ ANIMACE

WORKSHOPY

Andělský (ne)smysl

A kde vlastně jsi?

animační program pro mš a 1. třídu zš
8. 11. 2016 — 5. 3. 2017
arcidiecézní muzeum olomouc | galerie

rodinný workshop
so | 12. 11. 2016 | 10.00 – 13.00 hodin
muzeum moderního umění a arcidiecézní muzeum
olomouc | vstupné 70 / 35 kč

S postavou anděla se setkáváme běžně. Na výstavě si ho
můžeme prohlédnout v několika různých podobách, ale
zachytíme ho i jinými smysly než zrakem? Uslyšíme někdy
šumění andělských křídel? Zážitkový program zaměřený
na mateřské školy a první třídy základních škol představí
anděla pro všechny smysly pomocí metod výtvarné i dramatické výchovy.
Délka programu: 60 minut | Lektorka: Hana Lamatová
585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

Hledání podoby

animační program pro 2. stupeň zš a sš
8. 11. 2016 — 5. 3. 2017
muzeum moderního umění | trojlodí
arcidiecézní muzeum olomouc | galerie
Ztvárnění anděla v různých výtvarných formách, od klasické
malby a sochy k objektu, instalaci či konceptu, poznají účastníci galerijní animace, která je netradičně provede oběma
muzejními budovami.
Upozornění: Galerijní animace začíná v expozici Muzea
moderního umění. Délka programu: 90 minut.
Lektoři: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz,
Marek Šobáň | 585 514 174 | soban@olmuart.cz

Tobiáš s andělem

animační program pro 1. stupeň zš
8. 11. — 5. 3. 2016
muzeum moderního umění | trojlodí
V galerijní animaci oživíme pozdně biblický příběh o malém
chlapci Tobiášovi, jenž se setkal s andělem. Vycházet při
tom budeme mimo jiné z barokních obrazů holandské
krajinomalby.
Délka programu: 90 minut | Lektorka: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

SOUT

Kdo je to anděl? Jak vypadá a kde ho můžeme najít? Na tyto
a jiné všetečné otázky budeme hledat odpovědi přímo
na výstavě Šumění andělských křídel.
Kapacita omezená! | Rezervace, informace: Marek Šobáň
585 514 174 | soban@olmuart.cz

Žehlička + papír = anděl
Miro Švolík, Stačilo, abych letěl, 1986

V trhlinách spánku

animační program pro 2. stupeň zš a sš
8. 11. — 5. 3. 2016
muzeum moderního umění | trojlodí

Jak viděli anděla výtvarní umělci napříč stoletími a jak ho
viděli v průběhu let autoři slova a písní? Animační program
plný tvorby, akce, diskuse a přemýšlení.
Délka programu: 90 minut | Lektor: David Hrbek
585 514 213 | hrbek@olmuart.cz

Hlídání oblohy

animační program pro seniory
8. 11. 2016 | 6. 12. 2016
muzeum moderního umění | trojlodí
Prostřednictvím tvůrčích aktivit výtvarné a dramatické
povahy zacílíme na vlastní zkušenost s dotekem něčeho
nadpozemského. Program je kombinací komentované prohlídky, galerijní animace a řízené diskuse.
Délka programu: 60 minut | Začátek vždy v 11.00 hodin
Rezervace nutná | Pokladna: 585 514 241
pokladna@olmuart.cz | Lektor: David Hrbek

rodinný workshop
so | 18. 2. 2017 | 14.00 – 16.00 hodin
arcidiecézní muzeum olomouc | vstupné 70 / 35 kč
Přijde vám, že ze spojení žehličky a papíru nemůže vzejít nic
dobrého, natož umění? Umělkyně Veronika Doutlíková již
několik let experimentuje s výtvarnou technikou, která spojuje tyto nespojitelné substance a nazývá ji teplocitlivou koláží.
S úspěchem ji využívá ve své volné a animované tvorbě. Pod
jejím vedením si ověříme, že teplo může být prostředkem, jak
objevit anděla na bílém papíře.
Kapacita omezená! | Rezervace, informace: Hana Lamatová
585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

Cesta za andělem

komentovaná vycházka
ne | 5. 3. 2017 | 15.00 – 18.00 hodin
arcidiecézní muzeum olomouc | vstup volný
Andělé hrají v kulturní historii mnoho rolí, jsou to poslové,
ochránci, ale také průvodci. Jejich postavy na uměleckých
dílech a v podobě uměleckých děl najdeme na mnoha místech Olomouce. Budou nás provázet na vycházce, která povede z výstavy Šumění andělských křídel do veřejného prostoru
i do prostoru sakrálních staveb ve městě.
Kapacita omezená! | Rezervace, informace: Hana Lamatová
585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

ĚŽ

krátce

8

○○ Soubor akvarelů kreslířky a malířky Kateřiny
Žlebkové (* 1951) nazvaný Dvě staré dámy
bude od 9. listopadu vystavený v kavárně Café
87. Každá malba má v sobě spoustu hravého
humoru, fantazie, lehkosti, nadhledu, zároveň
je ovšem v téměř každém výjevu nevtíravě
a naprosto přirozeně zaznamenána i existenciální rovina lidského života. Cyklus vznikal
cíleně pro videoklip stejnojmenné písně, která
bude slavnostně uvedena během vernisáže.
Výstava potrvá do konce roku.

Krobot
natáčel v Arcidiecézním
muzeu Kvarteto
Celý týden strávil v srpnu filmový štáb
vedený režisérem Miroslavem Krobotem
v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Vybra
né interiéry posloužily jako kulisy pro jeho
nový film Kvarteto. Ten vypráví příběh čtyř
muzikantů, třicátníků, kteří se snaží v životě
najít pocit štěstí.
Filmový štáb byl městem nadšený. „Jsem
ze Zábřehu, takže jsem Olomouc zběžně znal,
ale teprve při procházení lokací pro Kvarte
to jsem poznal, jak krásné je to město a pře
devším, jak se zvedá, zlepšuje. Arcidiecézní

muzeum je toho příkladem. Jeho architektu
ru využijeme ve filmu hned několikrát,“ řekl
Krobot (na snímku vlevo).
Scénář k filmu napsal znovu s bývalým
spolužákem z gymnázia a olomouckým psy
chologem Lubomírem Smékalem (na sním
ku vpravo).
Film, který vzniká za podpory Olomouc
kého kraje, Statutárního města Olomouc,
Jeseníky Film Office a Státního fondu kine
matografie, bude mít premiéru na podzim
příštího roku.

•

Primátor a radní
El Greka stihli
Olomoucký primátor Antonín Staněk, jeho náměstci a někteří členové městské rady zavítali
první zářijový den do Arcidiecézního muzea, aby si
prohlédli novou expozici s jejím dočasným vrcholem v podobě El Grekova Klanění pastýřů. Obraz
byl vystaven do neděle 4. září.
Dílo španělského manýristy řeckého původu,
které do Olomouce zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku, na hlavu města zapůsobilo. „Byť
není rozměrově velký, mám z něj monumentální

○○ Projekt Za chrám, město a vlast, který počítá
s komplexním, interdisciplinárním vědeckým
zpracováním jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní scény
střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), postoupil do další fáze.
Spustil své vlastní webové stránky – na adrese
www.castelcorn.cz najdete nejen výčet aktivit, které partnery projektu v následujících
třech letech čekají, ale také aktuality, výstavy
a edukační aktivity. Největší vědecký projekt
v historii muzea, na němž spolupracují odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, si vyžádá téměř
19 milionů korun z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity NAKI II.

dojem. Je to tím nábojem a neuvěřitelnou světelností,“ řekl primátor Staněk.
Město Olomouc patří k významným partnerům
Muzea umění Olomouc. Nejenže na základě smlouvy přispívá na provoz Divadla hudby, ale granty
podporuje i jednotlivé výstavní projekty.

•

Klimarámy chrání
kroměřížské skvosty
Patnáct malířských skvostů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého nově chrání klimarámy, které
zajišťují optimální vlhkost. Obrazy jsou vystaveny
v Obrazárně kroměřížského zámku.
Klimarámy prodlužují životnost obrazů, zpravidla
těch na dřevěné desce, které jsou nejháklivější
na vlhkost. Zařízení návštěvník z přední strany ani
nevnímá. Speciální ochranu v Kroměříži získala díla
například Hanse von Aachena, Jana Brueghela st.,
Lucase Cranacha st. nebo Hanse Hoffmanna.

Více než pět milionů korun na nákup klimarámů
získalo Arcibiskupství olomoucké z Fondu EHP.
Součástí této fáze projektu byla také bezpečnostní
vitrína s aktivním hlídáním klimatu a nákup tzv.
germicidních lamp.

•

○○ Volné vstupy během svátků – naše výstavy
si můžete bezplatně prohlédnout nejen kaž
dou neděli a každou první středu v měsíci, kdy
máme navíc otevřeno až do 20 hodin, ale také
během státních svátků, tedy 28. října, 17. listo
padu a pak během Vánoc. To budeme mít
vstup zdarma 25. a 26. prosince.

PROFIL
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Gina Renotière
Nejvíce si cení dobrých
vztahů

Gina Renotière (*1966)

Historička umění s francouzskými kořeny a bohatými diplomatickými zkušenostmi z práce pro UNESCO
a v Českém centru v Paříži. V muzeu vede odbor moderního a současného umění, je kurátorkou sbírky
autorské knihy, stála u zrodu myšlenky a vzniku CEAD (Central European Art Database).
Především její zásluhou se Muzeum umění Olomouc může chlubit díly Victora Vasarelyho, Magdaleny
Abakanowicz, Terry Haass nebo kompletní sbírkou knih berlínského vydavatele Rainera Pretzella
a dobrou sítí mezinárodních kontaktů a vztahů.

profil
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Autorská kniha?
Spojuje řemeslo
a kreativitu
Je kurátorkou sbírky autorské
knihy. Proč si vybrala právě tuto
specializaci? „Studovala jsem
přírodovědný obor a poznala i ryze
vědeckou oblast. Milovala jsem
například elektronické mikroskopování – dodnes mám plné oči obrazů,
které by nějaký abstraktní malíř
stěží dokázal namalovat. Zároveň
jsem vždycky tíhla ke kreativitě,
kromě kresby a malby jsem si zkusila různé řemeslné technologie.
Ráda vzpomínám na své praxe
v gobelínce ve Valašském Meziříčí
i v manufakturách a ateliérech
v Paříži. Autorská kniha mi dokonale vyhovuje svým ztvárněním
myšlenky, konceptu prostřednictvím i jiných než tradičních technik
a médií. Mám ráda řemeslný, precizní základ věcí a současně fantazii
a kreativitu. Zářným příkladem
v tomto směru je tvorba Jiřího
Hynka Kocmana, ale také jeho studentů. To je naprosto unikátní.“

Narodila se v Olomouci, město miluje a považuje se
za Olomoučanku, ale její rodina, jak ostatně i jmé
no napovídá, má francouzský původ. V dlouhé
historii rodu Renotière se často objevují velice sil
né osobnosti – zakladatelé společností, diplomaté
i účastníci historických událostí. „Právě následky jejich účasti na nich je přinutily utéct z Francie a zachránit se u svých souvěrců, hugenotů
ve Švýcarsku a na Moravě. Ať už to bylo Amboisské
spiknutí v šestnáctém století nebo Velká francouzská revoluce. Bylo to několik vln, kdy utíkali
a zase se vraceli.“

Vůně benzínu a bytosti v sárí
Přiznává, že dětství v rodině s takovou tradicí bylo
určující pro její další život. „Mé dětství – to byl vzrušující kouzelný svět, který byl propastně vzdálený
šedi komunistické normalizace. Byla jsem obklopena silnými a nezlomnými osobnostmi – mými prarodiči a mojí maminkou. Ovlivnili mě svým rovným,
jasným postojem k životu, tím, že nikdy neuhýbali a vždy upřednostňovali před osobním či rodinným
prospěchem vyšší hodnoty. Dalším společným rysem
byla jejich velká kreativita, kterou mne také nesmírně ovlivňovali.“
Rodina žila ve velkém starém bytě, který byl
rozdělený do dvou vesmírů. „V jednom kraloval dědeček, který se věnoval motorismu a v mládí
aktivně závodil, později byl jedním z prvních reportérů závodů Ecce hommo, Velké ceny Brna, psal
do motoristických časopisů, fotografoval s přítelem Karlem Kašpaříkem... A v druhé části bytu vládla babička, která studovala východní filozofie a byla
průkopnicí jógy.“
Od malička přitom cítila, že je vnímána ne jako
malé dítě, ale jako bytost, která je rovnocenným
partnerem dospělým členům rodiny. „Mohla jsem
tak být při výjimečných setkáních, na jedné straně s krásnými ,šílenci‘ vonícími benzínem, například
s Eliškou Junkovou nebo závodníky ze zahraničí, a na straně druhé s učiteli jógy z exotických

zemí v barevných sárí. Myslím, že v té době nebylo mnoho dětí, které trávily tolik času na automobilových nebo motocyklových závodech a zároveň
na filozofických přednáškách a cvičeních.“

Kultivovanost, která se nedá naučit
Debaty se ale vedly nejen o vážných tématech, moh
la poslouchat zážitky a zkušenosti hostů a pro
nikala tak do jiných světů. „To ve mně vzbudilo
ohromnou touhu po poznání mimo ,dusivou atmosféru tehdejší socialistické‘ společnosti. Byl to osobitý svět a já jsem měla ze strany rodiny a zejména
maminky velkou podporu pro všechny své aktivity.
Rozvíjela můj výtvarný talent, který jsem po ní zdědila, jezdily jsme na výstavy, koncerty a domácí tajné
přednášky po celém Československu.“
Rodina jí dala do života ,culture‘, jak nazývají
Francouzi celý komplex znalostí, pochopení, chová
ní, komunikace. Kultivovanost, která vrůstá do člo
věka od narození v určitém prostředí a která se
nedá naučit.

Kvůli kádrovému profilu na genetiku
v Bratislavě
Rodinný původ však měl i stinné stránky. Právě
kvůli němu totiž komunisté dědečka v padesátých
letech uvěznili. Následky věznění pak postih
ly celou rodinu. Dědeček s babičkou přišli o práci,
policejní šikana a prohlídky byly běžnou součástí
života, jejich dvě dcery Gina a Ariana mohly zapo
menout na studia a podobný osud hrozil i vnučce
Gině. „Maminku oslovili už na základní škole, že se
výborně učím a že by byla škoda, kdyby mi ke studiu
nepomohla tím, že vstoupí do komunistické strany.
Maminka to odmítla, což považuji za pochopitelné
a správné rozhodnutí.“
Věděla tedy, že jen stěží dostane doporučení k při
jetí na vysokou školu, natožpak humanitního smě
ru. Proto se už na střední škole soustředila spíše na
přírodovědné obory. „S mým kádrovým profilem jsem
neměla šanci dostat se na dějiny umění nebo filozofii.

gina renotiÈre
V takzvané středoškolské odborné činnosti jsem proto dělala práci z oblasti genetiky. Úkol jsem řešila
s konzultanty z přírodovědecké a lékařské fakulty univerzity v Bratislavě. Právě tam po roce 1968
skončila celá řada odborníků, kteří byli vyhozeni
z českých vysokých škol. Benevolentnější politické
klima na Slovensku zřejmě pomohlo tomu, že jsem se
na studia molekulární biologie a genetiky v Bratislavě dostala. Dodnes mám řadu přátel, kteří v oboru
zůstali a jsou rozesetí různě po světě.“

Přes genetiku k dějinám umění
Během studia genetiky v Bratislavě se seznámila
se svým budoucím manželem, Milanem Kusen
dou, studentem sochařství. „Díky jeho povzbuzení
a podpoře jsem zkusila přijímačky na filozofickou
fakultu a dostala se na studia dějin umění
a estetiky.“
Bylo to pro ni krásné období. „Měla jsem opět štěstí
na skvělé učitele i spolužáky. Z Bratislavy jsme jezdili
na výstavy do blízké Budapešti, dokonce i do Vídně.“
Současně ale nepřestávala snít o životě v zemi, z níž
pochází její rodina, tedy ve Francii.

Ze Sorbonny do UNESCO
Chaotická porevoluční situace na bratislavské ško
le ji přiměla k tomu, aby se vydala za svým budou
cím manželem Milanem, který již ve Francii žil.
„Vyřídila jsem si individuální studijní plán a odjela
do Paříže. A tak začala těžká, ale nádherná etapa
mého života.“ V první řadě vystřízlivěla z fran
couzského snu. „Neuvědomila jsem si, že do Francie přicházím jako někdo z ,Východu‘. Musela jsem
vynaložit nesrovnatelně víc úsilí a dokázat víc než
Francouzi, abych se dostala na stejnou, nebo dokonce vyšší pozici než oni.“
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Přijali ji na prestižní École des Beaux-Arts, kde
mohla studovat v ateliérech Piotra Kowalského,
Georgese Jeanclose a na seminářích a performan
cích Mariny Abramović. „To byla opravdu strhující
doba! I studium na Sorbonně… Plnila jsem si své touhy po studiu z dětství.“
V roce 1993 ukončila studium dějin umění a este
tiky v Bratislavě diplomovou prací o tvorbě Mari
ny Abramović pod vedením Rastislava Matuštíka.
V té době se také snažila obstát v tvrdé konkuren
ci umělců a kunsthistoriků v Paříži při spoluprá
ci s mezinárodními galeriemi a aukčními domy. Její
zájem o práci v diplomacii se naplnil získáním mís
ta v UNESCO.
Gina Renotière stála také u rekonstrukce legen
dárního domu v pařížské ulici Bonaparte 18, (kde
bylo od roku 1916 sídlo tzv. Provizorní vlády nově
vznikajícího Československa) a u otevření Čes
kého centra v Paříži. Byla jmenována zástupkyní
ředitele a připravila celou řadu výstavních projek
tů, koncertů, divadelních představení a meziná
rodních konferencí. Pařížské období studia, práce
pro UNESCO a pro České centrum bylo ve zname
ní mnoha zahraničních soukromých i pracovních
cest a pobytů.

rodina
Manžel, sochař Milan Kusenda
(*1960) stále žije tak trochu na
cestě mezi Olomoucí a Paříží,
kde studoval, tvořil, učí a kde
jeho dílo získalo několik ocenění.
Od roku 2008 působí také na
Střední uměleckoprůmyslové
škole v Uherském Hradišti, dnes
jako vedoucí oboru kamenoso
chařství. Šestnáctiletá dcera
Gina Agatha studuje gymná
zium ve francouzském Nîmes.
Od malička je zaujatá výtvarným
uměním, filmem a hudbou, hraje
na klarinet v orchestru i kapele,
učí se na bicí. „Je to všestranný
kreativec, slunečná zvídavá
povaha, která díky četným ces
tám a setkáním se zajímavými
osobnostmi, myslím, velice
zdárně přebírá onu pomyslnou
renotièrovskou štafetu.“

Návrat domů
Při návštěvách rodné Olomouce nikdy nevynecha
la návštěvu Muzea umění. „A protože jsem znala
Ivana Theimera, dělala jsem v té době z Paříže jakéhosi kurýra mezi ním a tehdejším ředitelem muzea
Pavlem Zatloukalem a zajišťovala pro něj také různé informace, například odborné analýzy. Ředitel
Zatloukal mi tehdy nabízel, že pokud bych se někdy
vrátila do Olomouce, byl by rád, kdyby mi mohl
nabídnout spolupráci.“ i

Pierre Vasarely věděl,
že jsem vytrvalec
K jejím nejvýznamnějším úspěchům
patří získání reprezentativního
souboru prací zakladatele op-artu
Victora Vasarelyho – v roce 2014
tapisérie Harmas a obrazu Terek,
o rok později pak 33 grafických listů.
Jednání vedla s Vasarelyho vnukem
Pierrem celých sedm let, od roku
2008, kdy přijal pozvání na vernisáž
výstavy Vasarelyho děl, která do Olomouce zapůjčilo muzeum v maďarské
Pécsi. „Dostat Pierra Vasarelyho
do Olomouce a přesvědčit ho, že
Muzeum umění není jen nějaká malá,
nepodstatná instituce, nebylo jednoduché. Znal mě z Paříže a věděl,
že jsem takový neústupný vytrvalec.
Důležité ale bylo, že jsem se dobře
znala s pařížskou galeristkou Denise René, která Victoru Vasarelymu
dopomohla k jeho kariéře. Pierre taky
věděl, že v zahraničí je za mnou určitá
kvalitní práce a mám dobré reference.
Nechal se přesvědčit, že když mu
něco doporučím, stojí to za to. Přijel
na výstavu v roce 2007, kde jsme mu
představili naše plány na rozvoj sbírek
a na Středoevropské fórum. Ale trvalo dalších sedm let, než se podařilo
naše sbírky doplnit o tapisérii, obraz
a navíc o serigrafie. Jsem hrdá, že se
to povedlo,“ uvedla Renotière.

profil
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Je ryba a potřebuje
k životu vodu
Má několik zdrojů energie. „Prvním je literatura. Stále je pro mě
důležité, abych právě alespoň
přes literaturu zůstala v kontaktu
s jinými kulturami. Snažím se číst
knihy ve francouzštině, ruštině,
angličtině…“ Dalším významným
zdrojem energie je pro ni voda.
„Jsem narozená ve znamení ryb
a potřebuji vodu. Proto se snažím od jara do podzimu každý den
plavat dlouhé vzdálenosti. A miluji
Olomouc i proto, že všechno je tady
koncentrované do malého území,
takže si můžu dopřát luxus za ranního kuropění sednout na kolo
a přes voňavé louky se za pár minut
dostat do fantastického světa
jezer Poděbrady. Přeplavu si je
celé, na břehu si vypiju šálek svého
oblíbeného čaje a v tomto klidném
rozpoložení pak jedu do práce.“
Rájem je pro ni také zahrada.
Na pozitivní vlnu se vrací i díky józe
a meditačním cvičením, která se
učila od maminky a babičky.

Tato situace nastala, když se v roce 2001 z váž
ných rodinných důvodů rozhodla pro návrat
domů. V roce 2003 navštívila ředitele Zatloukala
a zeptala se, jestli jeho nabídka platí. „A on mi řekl,
že se zrovna uvolnila sbírka autorské knihy. To byl
opravdu zajímavý osudový souběh, protože jsem se
na Sorbonně zaměřovala právě na autorskou knihu. Takže jsem byla přijata a začala další kapitola
mého života.“

jméno gina renotière?
Jméno zdědila po mamince,
která je dostala po dědečko
vě přítelkyni paradoxně ze
Švédska. A štafeta pokračuje,
protože svou dceru pojmeno
vala také Gina. Ale vzhledem
k tomu, že už by bylo „předžino
váno“, oslovuje ji jedním z jejích
čtyř křestních jmen – Agatha.

1986

Mezilidské vztahy považuje
za nejdůležitější
Jako kurátorka připravila pro muzeum celou řadu
výstav, ale současně uplatňuje své kontakty a boha
té zkušenosti z diplomatické kariéry, protože
v souvislosti s projektem Středoevropského fóra
Olomouc jedná o nových akvizicích rozšiřujících
muzejní sbírky.
„To mě ohromně baví a těší. Jsem šťastná, že se
podařilo získat soubor prací světoznámé polské
sochařky Magdaleny Abakanowicz, že jsme po letech
usilovných jednání naše sbírky obohatili o reprezentativní díla původem maďarského zakladatele
op-artu Victora Vasarelyho, že jako jediná instituce na světě máme kompletní produkci legendárního berlínského nakladatele Rainera Pretzella... Naše
sbírka je obrovskou investicí do budoucnosti. Český stát tak bude mít reprezentativní kolekci, která
bude mapovat, co se dělo ve středoevropském umění
po druhé světové válce.“
Coby vedoucí odboru moderního a současného
umění musí odbornou práci skloubit s řadou admi
nistrativních povinností.
„O smysluplnosti obrovského množství byrokratických úkonů by se dalo pochybovat, ale mám velké
štěstí na dobré spolupracovníky. Díky nim instituce
pracuje precizně jako švýcarské hodinky. Je to o to
složitější, že fungujeme jako muzeum, tedy sbírkotvorná instituce, i jako kunsthalle, která má bohatý
výstavní program. Je pro mě velká radost pracovat
s mými kolegy.“
Korektní vztahy ostatně považuje za nejdůle
žitější pro spokojený život. „Jsem vztahový člověk, život a umění jsou pro mě vztahová záležitost.
Nic nemá větší význam než dobré vztahy. Byla jsem
vychovávaná k zodpovědnosti za své činy, za to, co
říkám, i za své myšlenky. Snažím se mít čisté pozitivní myšlenky a mám dojem, že i díky pozitivnímu
naladění je má práce kladně přijímána jak umělci,
s nimiž jednám, tak kolegy a veřejností.“

•

(ne)známé fotografie
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Černá role odhaluje hloubku
Štreitových fotografií
Dnes na čepu Jindřich Štreit 70° hlásala tabu
le u vchodu do Muzea umění. Právě pivním
mokem byla na vernisáži pokřtěna kniha
k výstavě (Ne)známé fotografie 1978–1989.
Výstava k sedmdesátinám ikonického tvůr
ce fotografického dokumentu představuje
z větší části dosud nepublikované snímky.
Zrcadlí se v nich lidskost a srdečnost.
Letní přeháňka změnila místo konání,
křest se nakonec odehrál v Divadle hudby,
kde podium stylově obsadila pňovická de
chovka. Jindřich Štreit věnoval první tanec
své ženě Agnes, druhý kurátorce výstavy

Štěpánce Bieleszové. Potlesk ale sklidil
i ve chvíli, kdy jej do kola vyzval kolega
z Institutu tvůrčí fotografie Jiří Siostr
zonek. Ten mu později na jevišti předal
i vysvědčení. „Za zachycení poezie světa,
přístup k životu a lidem dostáváš jedničku,“
ocenil Štreita.
Aktuální výstavu v Muzeu moderního
umění tvoří neznámé a nepublikované fo
tografie. „Druhou část pak dvacetimetrová
role, kterou vystavil bezmála před třiceti
lety v ,salóniku‘ kina Pohraničník v Bra
tislavě. Jako kurátorka i jako divák mám

radost, že tuto roli, kde je sto sedmdesát šest
vintage printů, Jindřich muzeu daroval,“ po
děkovala autorovi Bieleszová.
Vystavené fotografie tvoří rovněž náplň
stejnojmenné publikace. „Je to pro mě vzác
ná kniha, má retrospektivní i rodinný cha
rakter. Na fotografiích je i moje dcera, žena,
tatínek, maminka, všichni. I studenti,“ řekl
Štreit a po křtu celý večer tuto knihu lidem
neúnavně podepisoval.
Jindřich Štreit má na kontě více než třicet
knih a 1200 výstav. Vystavoval v nejprestiž
nějších galeriích, ale i v sokolovnách.
Výstava k životnímu jubileu jednoho z nej
významnějších českých fotografů, kterého
proslavila dokumentace venkovského života
v období skomírajícího socialismu, bude k vi
dění do 30. října.

•

Publikace k výstavě vydaná ve spolupráci
s nakladatelstvím Fontána.

Přímý zásah

Štreitova fotografie si po letech našla dceru kolegy
Byla to náhoda. Když byla Táňa Holaňová
žijící ve Spojených státech na prázdninách
v Česku, uviděla v pražském knihkupectví
knihu Jindřicha Štreita s dosud nepublikovanými fotografiemi.
„Pana Štreita si pamatuji z dětství, tak jsem
v ní listovala a narazila jsem tam na maminku
a o kousek dál na fotku z osmdesátého pátého
roku, byl na ní tatínek, kterého jsem vlastně
v životě moc neviděla, umřel, když mi bylo jedenáct,“ popsala neuvěřitelné „setkání“ Holaňová. Přestože jej znala jen krátkou dobu,
tatínek byl pro ni v životě zásadní. „To člověka
prostě položí. Totálně,“ dodala.
Jindřichu Štreitovi proto napsala dopis.
„Cítila jsem potřebu mu nějakým způsobem
poděkovat, ani jsem nečekala odpověď.“ Nakonec spolu komunikovali a Štreit jí přislíbil, že
bude na Sovinci trochu více pátrat ve starých
negativech nejen po jejím otci. „Vím, že několikrát fotil jako malou i mě,“ řekla Holaňová.

Její další kroky vedly do Muzea umění.
„Na výstavě to pak bylo pro mě všechno
ještě stokrát silnější,“ přiznala. Stihla ji
těsně před návratem do USA.
Otec Holaňové – Oldřich Vaněk z Huzové
– se poznal se Štreitem v zaměstnání. Bylo
to poté, co byl fotograf vězněn a estébáci
mu zabavili fotografie i vybavení. „Pracovali spolu v osmdesátých letech jako dispečeři dopravy na státním statku,“ uvedla
Holaňová. Spolupracovníci se pak Štreitovi složili na nový foťák.
Vzpomínka na dávné časy byla pro
Táňu velice silná. „Většina snímků z mého
dětství je bohužel pořízená jenom při
pravidelném fotografování ve škole a ty
nemají tak silné kouzlo jako fotky z běžného života,“ vysvětlila. Mimoděk tak
odhalila hloubku Štreitových fotografií
dokumentárně až syrově zachycujících
jedinečnost okamžiku.

•

století relativity
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Fotosoutěž Vesnice je svět
vyhráli ministranti
Více než padesát autorů poslalo
Vítěz se přihlásil
své fotografie s tématem Vesnice na poslední chvíli
je svět do soutěže doprovázející
Vítězem se stal Vladimír Pryček (*1974) z Luči
výstavu světoznámého dokumen ny na Frýdecko-Místecku s fotografií mini
taristy Jindřicha Štreita v Muzeu strantů. „Je z mého dlouhodobého projektu
v Horních Domaslavicích, kde fotím pana
moderního umění.
Do užšího výběru, který byl od 8. do 26. září
vystavený v kavárně Amadeus v Arci
diecézním muzeu, zvolili Jindřich Štreit
a kurátorka Štěpánka Bieleszová dvacet
šest fotografií. Autorem vítězného snímku
je Vladimír Pryček.

Výběr byl anonymní
„Jsem především vděčný za početnou účast
v soutěži. Těší mě, že o téma vesnice byl
takový zájem,“ řekl Jindřich Štreit. Úroveň
zaslaných fotografií jej mile překvapila. Také
proto nebyl výběr vůbec jednoduchý. „Ne že
bychom se přímo dohadovali, ale u některých
případů jsme se rozhodovali dlouho,“ doplnila
Štěpánka Bieleszová. Většina autorů posla
la snímky současné, ale našli se i tací, kteří
zaslali poštou fotografie z rodinného archivu.
Výběr probíhal anonymně a ve třech
kolech. „Někteří poslali jen jeden snímek,
jiní celé soubory. Nejdříve jsme proto
od každého autora vybrali jednu fotografii,
z nich fotografie pro výstavu a na závěr
vítěze,“ popsala kurátorka sbírky fotografie
Muzea umění. Návštěvníci výstavy v sute
rénu kavárny Amadeus si mohli ve složkách
prolistovat všechny zaslané fotografie.
Na stěnách pak mezi instalovanými foto
grafiemi byly i tři vítězné.

•

faráře Vechetu, jeho život a jeho svět,“ popsal
Pryček. Přiznal, že se do soutěže přihlásil
na poslední chvíli. „Zahlédl jsem to někde
na internetu,“ prohlásil. Je členem frýdecko
-místeckého fotoklubu Art Collegium a věnuje
se dokumentární tvorbě.
„Celý soubor, který Vladimír Pryček
poslal, byl kvalitní, a to jak kompozičně, tak

technicky. Bylo těžké z něj vybrat jednu foto
grafii. Nejvíce nás ale zaujaly fotografie se
sakrální, liturgickou tematikou a jedna z nich
natolik, že jsme ji prohlásili za vítěznou,“ uvedl
Jindřich Štreit.
Pomyslnou stříbrnou pozici získalo zátiší
od Ivy Višinkové z Olomouce. „Chtěli jsme,
aby byly zastoupené různé žánry, proto jsme
vybrali i několik zátiší. A to od Ivy Višinkové
se vymykalo, bylo nejlepší,“ řekl fotograf.
Třetí místo obsadila Taťána Hejcmanová
z Rejčkova na Vysočině. „Její fotografie podle
nás skvěle vystihuje atmosféru současné ves
nice,“ vysvětlil Štreit.

Z vernisáže výstavy. Zleva: Jindřich Štreit, Štěpánka Bieleszová, Iva Višinková (2. místo),
Vladimír Pryček (1. místo). Třetí oceněná – Taťána Hejcmanová – bohužel nemohla přicestovat.

FOTOSOUTĚŽ
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Papír a kniha
jako samostatné
umělecké kategorie

Jiří H. Kocman
Ve střední Evropě rozhodně neměl obdobu a jinde ve světě by se podobná akademická pracoviště dala spočítat na prstech jedné
ruky. Řeč je o Ateliéru Papír a kniha – unikátním kabinetu při Fakultě výtvarných umění
VUT v Brně.

Lenka Vomelová, Kniha bez informace, 2011

Ateliér v roce 1998 založil a do zrušení v roce 2011
vedl Jiří H. Kocman, osobnost, díky níž je u nás
autorská kniha vnímána jako samostatná umělec
ká kategorie. Jeho tvorbu, ale zejména tvorbu jeho
studentů představíme od 24. listopadu na profilo
vé výstavě.

Od obsahu sdělení k jeho nosiči

Kateřina Hikadová, Vidět na očích, 2010

Jiří H. Kocman je podle kurátorky výstavy Giny
Renotière zásadní postavou tzv. brněnského okruhu
a jedním z nejvýraznějších představitelů konceptuál
ního umění v evropském kontextu. Absolvent brněn
ské Vysoké školy veterinární vstoupil do uměleckého
světa už v šedesátých letech, a to v žánrech jako
stamp-art nebo mail-art. „Kocmanovy aktivity byly
zaměřené na samotný akt komunikace. Jeho práce
vlastně nebyly na počátku uměleckým dílem, nýbrž
jen zprávou, která měla za cíl vytvořit vztah mezi
autorem a adresátem,“ vysvětlila Renotière.
V sedmdesátých letech ale svou pozornost od obsa
hu sdělení přesunul k samotnému médiu, tedy
k papíru. Po důkladném studiu technologie výroby
a restaurování papíru i knihvazačství dosáhl v tvor
bě autorských knih skutečného mistrovství. „Jeho
zásluhou se papír a kniha staly v českém prostředí
respektovanými uměleckými disciplínami,“ vyzdvih
la Kocmanův význam Renotière.

Fascinující práce s papírem a knihou
Julie Kačerovská, Playing Cubes, 2005

GALERIJNÍ ANIMACE

Autoportrét v knize

animační program pro 1. stupeň zš
Děti se seznámí se vznikem autorské knihy a jejími odlišnostmi od klasické knihy. Budou vysvětleny některé pojmy – kodex,
svitek, krásná kniha. Hravou formou si předvedeme, jak pracuje konceptuální umělec, a vysvětlíme si, co to je koncept, neboli myšlenka, která je hlavní při tvorbě autorské knihy a určuje i její
vzhled a formu. Žáci si vytvoří svou vlastní autorskou knížečku.

Pohádkové deníky superhrdinů
animační program pro 2. stupeň zš a sš

Seznámíme žáky a studenty s historií a vznikem autorské knihy. Budeme se zabývat i pojmy, jako je koncept, remake a hnutím
Fluxus, které stálo u zrodu autorské knihy. Součástí programu je

Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně půso
bil nejdříve externě a teprve v roce 1998 založil Ate
liér papír a kniha, který měl být, jak se na jeho

i tvorba autorské knihy. Necháme se inspirovat prolínáním fiktivního světa superhrdinů se světem klasických pohádek.
Oba programy nabízíme od 6. 12. 2016 do 26. 2. 2017
Délka programů: 90 minut | Lektorka: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

workshop

Julie Kačerovská
Výroba autorského ručního papíru
so | 28. 1. 2017 | 11.00 hodin | vstupné 70 / 35 kč

S Julií Kačerovskou – absolventkou Ateliéru Papír a kniha –
budete moci experimentovat s barevnými papírovinami, s jejich
prolínáním, vytvářením výjevů přímo na sítu.
Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

Narozen 6. srpna 1947 Novém Městě na Moravě. Vystudoval Vysokou školu veterinární (abs. 1965).
Výtvarným uměním se intenzivně zabývá od roku 1965. Od lyrické a strukturální abstrakce přešel
ke konceptuálnímu umění, autorským knihám a paper artu. Soukromě studoval estetiku u Jiřího
Valocha (od roku 1965), nauku
o papíru a uměleckou knižní vazbu
u Jindřicha Svobody (od roku 1976),
restaurování papíru a knih u Tomáše Vyskočila (od roku 1979). Svoji
tvorbu prezentoval na 17 samostatných výstavách doma a na 12
v zahraničí, participoval na 95
kolektivních výstavách doma a 177
v zahraničí.

Autorská kniha
je zvláštní uměleckou
kategorií, která se vyme
zila v rámci výtvarné
avantgardy šedesátých
let dvacátého století.
Věnují se jí nejen knižní
grafici, ale také kreslíři,
malíři, fotografové a dal
ší výtvarníci. Autorská
kniha mívá rozličné podo
by – od klasické knihy,
která pracuje s textem,
přes obrazovou knihu až
po objekt, který má s tra
diční knihou málo spo
lečného. Pestré je také
využití materiálů: papír,
plast, kov, textil, dřevo,
beton. Podstatnou sou
částí autorských knih
je jejich obal, schránka,
v níž jsou uloženy.

papír a kniha
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internetových stránkách píše, „interdisciplinár
ní platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy
řemesla v umění“. „Studenty orientoval na zkou
mání a interpretaci papíru a knihy s ohledem
na materiál a strukturu. Řemeslo a design přitom
byly východiskem pro vznik konceptuálních děl,“
podotkla kurátorka.
Ateliérem prošlo bezmála padesát studentů,
než byl v roce 2011 zrušen. Muzeum umění nabíd
ne divákům profilovou výstavu, která představí
tvorbu 28 studentů ateliéru i díla samotného Jiří
ho H. Kocmana. „Vystaveny budou autorské papíry,
autorské knihy, knihy – objekty, paper-artové objek
ty a instalace. Je až fascinující, jak lze s papírem
a knihou pracovat jako s široce otevřenými umělec
kými médii,“ řekla Renotière.

Kateřina Valášková, Kniha na sebe, 2007

O reprízu mají zájem
i další instituce
Výstava potrvá do 26. února příštího roku
a jak kurátorka upozornila, už nyní o ni mají
zájem domácí i zahraniční instituce. „Výstavu
chtějí reprízovat ve Východoslovenské galerii
v Košicích, Slovenské národní knižnici v Martine,
v Galerii umění v Karlových Varech a Galerii
Středočeského kraje,“ vyjmenovala kurátorka.
Podoba výstavy bude o to zajímavější,
že nad grafickým designem výstavy bude
bdít Zbyněk Baladrán, několikanásobný
finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého
a mezinárodně respektovaný autor a architekt
galerijních instalací. Výstavu doprovodí také
reprezentativní katalog.

•

Šimon Chloupek, Prolínání, 2001

Barbora Kšicová, Ledová kniha, 2007

Slávka Pauliková, Marginálie, 2007

Sbírka autorské knihy
Sbírku autorské knihy Muzea umění Olomouc tvoří
dva samostatné celky, mezi kterými tvoří jakýsi mezičlánek kolekce avantgardních knižních obálek a grafických úprav, deponovaná coby samostatný soubor
v knihovně muzea.
První soubor představuje unikátní kolekce 401
kusů ručně psaných a kolorovaných lidových modlitebních knížek z Čech a z Moravy, která byla získána
z pozůstalosti Jan Poše. Druhý soubor tvoří kolekce
autorských knih od 2. poloviny 20. století až do současnosti, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí a představuje různé možnosti přístupu k tomuto
intermediálnímu druhu výtvarného umění. Ve sbírce
jsou vedle jedinečných autorských přístupů (D. Chatrný, R. Fila, M. Knížák, K. Pacovská, M. Šejn ad.)
zastoupeny i konceptuální (P. Babák, V. Havlík, Jiří H.
Kocman, V. Sedláková, Jiří Valoch ad.) nebo lettristické (L. Novák, V. Vokolek ad.) polohy.
Další linii pak tvoří práce, které se zabývají vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním (M. Grygar,

Růžová zahrádka | Rukopisné modlitební
knížky 18. a 19. století
(Sbírka Jana Poše) (2009)

Výstava se zaměřila na výtvarné kvality ručně psaných
a kreslených modlitebních knížek z 18. století, které získalo Muzeum umění Olomouc z pozůstalosti pražského
sběratele Jana Poše.

Andy Warhol, Brillo, 1988

P. Pokorný). Hraniční oblast mezi autorskou knihou
a objektem představují práce autorů z významného internacionálního hnutí Fluxus.
Specifickým souborem ve sbírce jsou práce, které lze
zařadit do zvláštní kategorie knih či katalogů pojatých
jako umělecké dílo svého druhu (Ch. Boltanski, M. Broodthaers, Gilbert & George, A. Warhol, Sol LeWitt ad.).
První vlna nákupů byla uskutečněna z podnětu bývalého
ředitele Pavla Zatloukala a historika umění Ladislava Daňka ve spolupráci s externími specialisty Jiřím Valochem
a Zdenkem Primusem v letech 1997–2002. Návrh na založení samostatné sbírky autorské knihy padl v roce 2003
na základě mimořádné akvizice ručně zpracovaných modlitebních knížek a rovněž díky nákupu dalších mezinárodních akvizic z 2. poloviny 20. století.
Od roku 2004 je kurátorkou podsbírky Gina Renotière,
která do sbírky mimo jiné postupně získala světově jedinečnou kolekci berlínského vydavatelství Rainer Verlag.

Karel Teige | Zbyněk Baladrán
Asymetrická harmonie (2009)

Představení typografické tvorby přední osobnosti české meziválečné avantgardy Karla Teigeho (1900-1951).
Speciální instalaci připravil Zbyněk Baladrán.

Josef Čapek | Vidět knihu (2009)

Výstava představila Josefa Čapka jako jednu z nejvýraznějších osobností, jež zasáhly do vývoje české knižní kultury ve 20. století. Soubor téměř 300 knih doplnilo
asi 60 obrazů a grafik.

Nakladatel Rainer Pretzell | Tvůrce
a experimentátor | Autorské knihy (2014)

Představení produkce jednoho z nejvýznamnějších
vydavatelství autorských knih na světě. Výstava byla
téhož roku reprízovaná ve Vídni.

Dosavadní výstavy
Listování (2009)

Milan Knížák, Kniha dokumentů, 1952–1985

Zahajovací výstava cyklu tzv. sbírkových výstav, která představila sbírky Knihy 20. století a Autorské knihy.
Doprovodná publikace získala titul Nejkrásnější české knihy roku v kategorii Katalog.

Monogramista T.D., Kniha o prenatálnom stave, 1983

rekonstrukce
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BUDOVA

se po sto le
k původní p
Nová fasáda, nová střecha a dílo
Davida Černého – takové jsou novinky Muzea moderního umění, které
na první pohled zaujmou každého
obyvatele či návštěvníka Olomouce.
Budova muzea se po sto letech vrací
ke svému původnímu vzhledu včetně barevnosti.

„Když profesor Zatloukal vybojoval pro muze
um v roce 1989 tuto budovu, tak jsme měli
určitou představu, co všechno se s ní bude dít,
jak bude vypadat, ale nevěděli jsme, jak dlou
ho bude trvat její rekonstrukce,“ vzpomněl
ředitel Muzea umění Michal Soukup.
První roky po sametové revoluci byly
podle něj složité. „Byli jsme nová organizace
odloučená z Vlastivědného muzea. Když jsme
se stali součástí ministerstva kultury, byli
jsme sice svobodní, ale doslova oholení a bez
ničeho. Peníze na rekonstrukci jsme dostáva
li po malých částech a stavba šla proto poma
lu,“ vysvětlil.

Čas hrál pro kvalitu
Říká se, že co se vleče, neuteče. Podobnou
výhodu vidí ředitel muzea i v postupných
opravách. „Kdybychom udělali rekonstruk
ci podle první ideové verze, tak by to dnes asi
neobstálo. Taky se rozpadly všechny státní
firmy, nebyly k dispozici materiály jako dnes
a architektura se za tu dobu posunula úpl
ně jinam. O tom jsme se pak mohli přesvěd
čit při rekonstrukci Arcidiecézního muzea,“
objasnil Soukup.
K areálu vedení Muzea umění přistupova
lo tak, že především chtělo zabezpečit sbír
ky. Proto v roce 1993 vznikly ve dvoře nové
depozitáře a pak postupně do roku 2000
výstavní prostory od Salonu a Kabinetu až
po Mansardu a Trojlodí. „Teprve potom jsme
řešili i restaurátorské ateliéry, dílny, fotoate
liér a kanceláře. Pořád ale zůstávala ta fasá
da. Jenže k čemu by nám byl pěkný plášť,
když by budova uvnitř nefungovala?“ uvažu
je Soukup.

Co se změní
Na budově se poprvé objeví nové logo Muzea
umění a zmizí z ní vitríny. „V roce 1993 byly
na fasádě tři vitríny, z nichž dvě používalo
Divadlo hudby a jedna byla pro starožitnos
ti, které tady sídlily. My jsme se tehdy rozhod
li doplnit vitrínami všechny pilíře, abychom

19

MUZEA

tech vrací
odobě

nový typ střešní krytiny – měděnou střeš
ní šablonu s kapsou o velikosti 30×30 centi
metrů. Jak Papšík potvrdil, měď na střeše ale
nikdy nezezelená. „Dnešní měď na střechách
jen hnědne, je to dáno chemickým složením.
Stejné to bude i tady,“ řekl. Budově muzea
zůstane jako akcent zelená stříška věžičky.
Na zcela nové střeše bude jediným dochova
ným sto let starým autentickým prvkem.
Stavbyvedoucí ocenil také výměnu kovo
vých výkladních skříní. „Potěšilo mě, že se
sem vrátily dubové výkladce místo železných,
bude to jako před sto lety,“ pochválil záměr
architekta Papšík.

Na řadě je Central

Maskaron. Jeden z motivů na fasádě Muzea moderního
umění v Denisově ulici má podobu architekta Jaroslava
Kováře staršího, autora poslední přestavby před sto lety.

mohli informovat veřejnost o výstavách,
expozicích a programu. Dnes je situace jiná,
doba se změnila a dnešní digitální možnosti
umožní tok informací na daleko menší ploše.
Také pan architekt Sborwitz, který je k památ
kám až puristický, se snažil budovu od vit
rín vyčistit. Proto budou ve dvou výkladcích
obrazovky s projekcí,“ popsal Soukup.
Nové logo Muzea umění v tympanonu
nahradí jeden z historických nápisů, který
na budově dříve byl.
Absolutní novinkou ale bude dílo Davida
Černého umístěné na kordonové římse. „Už
před osmi lety jsme s ním o tom začali deba
tovat. Je to jeden z mála umělců, který pra
cuje s veřejným prostorem a umí to. Jenže
právě v těchto dnech je extrémně vytíže
ný,“ prohlásil Soukup. Konstrukčně složi
té zařízení s počítačovou jednotkou bude
v republice výjimečné. „Doufám, že vše bude
připraveno k slavnostnímu otevření,“ dodal.
Co přesně to bude, nechtěl ředitel před odha
lením nachystaným na 27. října odtajnit.
Předpokládá ale, že artefakt bude kolemjdou
cí překvapovat, ale zároveň bude fungovat
jako pozvánka k návštěvě muzea. „Budova
muzea je kulturní památkou, takže Černé
ho instalace bude jen dočasnou záležitos
tí. Reverzibilní exponát stálé expozice, který
bude instalovaný vně budovy,“ naznačil.

Dobré reference
Opravy se po vyhraném výběrovém řízení
ujala firma H & B delta, která se specializuje
na opravy historických budov.
„Památkám se věnujeme, nedávno jsme
opravovali šternberský hrad, hlavní věž
náchodského zámku, dům U Kamenného zvo
nu v Praze nebo Stavovské divadlo,“ vyjme
noval stavbyvedoucí František Papšík. Pro
střechu muzea musela jeho firma vyvinout

Nová fasáda a střecha za zhruba 16,5 milio
nu korun přišla díky příspěvku ministerstva
kultury shodou okolností sto let po posled
ní rekonstrukci provedené architektem Jaro
slavem Kovářem starším. „Mohlo to být
dřív, pokud by se realizovalo Středoevrop
ské fórum. Tehdy se mělo jednat nejen o pří
stavbu, ale také o dokončení rekonstrukce
historické budovy do roku 2014, takže fasá
da a střecha by už byly opravené,“ pozname
nal ředitel. Jenže ani současnou rekonstrukcí
opravy nekončí.
Do konce roku hodlá muzeum předložit
projekt na rekonstrukci bývalého kina Cen
tral. „A příští rok budeme žádat o investiční
dotaci na jeho realizaci,“ konstatoval Soukup.
Do někdejšího kina Central, které má vlastní
vstup, šatnu i foyer se pak přestěhuje Divadlo
hudby. Jenže i tak zůstane neopravené ještě
přízemí historické budovy v Denisově ulici.
„Vstupní prostory jsou do budoucna vel
kou měrou spojeny s přístavbou. Budeme
muset řešit i kavárnu a prostory, které zby
dou po Divadle hudby. Celé přízemí se proto
musí řešit koncepčně a spolu s přístavbou
Středoevropského fóra. O něm budeme jed
nat s panem ministrem v polovině října,“
potvrdil ředitel Soukup, který doufá ve spo
lečnou řeč.

•

historie
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Špitál, kadetka,
trestnice, lihovar
a… muzeum
1246

1462

V listinách existuje
záznam o tom, že stářím
sešlá a požárem poškozená špitální budova
byla nově a rozměrněji
vystavěna.

1613
Budova špitálu rozšířena
o přístavbu pro nemocné
děti, sirotky a pro nalezinec.

Právě před sto lety byla odhalena fasáda palácové stavby rodiny
Donathových v Denisově ulici. Při příležitosti tohoto kulatého
výročí také my odhalíme 27. října rekonstruovanou fasádu
a střechu dnešního Muzea umění Olomouc. Lokalita a budova,
které dnes slouží ke kulturním účelům, má však mnohem bohatší
historii a sahá minimálně až do 13. století. Podrobné informace
o historii místa a budovy se dozvíte na výstavě Palác Muzea umění
v Olomouci a především ve stejnojmenné knize Pavla Zatloukala,
kterou vydáváme při příležitosti dokončení rekonstrukce.

Podle zprávy kronikáře Václava z Jihlavy „papež Innocenc roku
1246 vyhověl žádosti purkrabího olomouckého Onše a purkrabího Milíče z Veveří a dal souhlas k zřízení špitálu sv. Ducha na Předhradí v Olomouci. Zmínění oba šlechtici vyslali k papeži zbožného
muže Martina Pokoru, který se rozhodl věnovat veškeré své jmění na stavbu špitálu, a papež udělil 210 dní odpustků těm, kteří
přispějí na stavbu tohoto špitálu.“ Špitál byl nejprve útulkem pro
malomocné, koncem 14. století špitálem. K budově přiléhal kostel
sv. Ducha, kolem dvora byly budovy, zahrada a údajně i hřbitov.
Pohled na část severní fronty Předhradí, 1745; pod č. 1 špitální
kostel sv. Ducha, SOkAO

1644

Za švédské okupace byl špitál částečně zdemolován.
Po odchodu Švédů
opraven a dostavěn
městem. Postaveny
také krámy a stáje, jejichž pronájem
zajišťoval špitálu
příjmy.
Předhradí s výbu
chem Nové brá
ny, bakalářská teze
Matyáše Schmid
ta z olomoucké
univerzity, 1676,
mědirytina Johan
na Josefa Kiliana,
ZAO pob. Olomouc

Za 150 000 K nemovitost koupili Moritz a Adele Donathovi. Moritz Donath byl jednatelem a později majitelem továrny na líh a ocet Erste olmützer
Spirituosen und Eissigfabriken Alois Fleischmann
Gesellschaft. Přestavby se ujala stavební firma
Richard Kny & Josef Eis, o rok později etablovaný
olomoucký stavitel Franz Langer. Autorem fasády
byl Jaroslav Kovář st., sochařskou výzdobu zajistil
mnichovský sochař Moritz Lau. V suterénu objektu
byly sklepy, sklady, kancelář, palírna. V přízemí lokál
a likér-salón, stáčírna, sklady, účtárna, kancelář
vedoucího. V prvním patře byly byty a sklady.

Josef II. zrušil staré městské špitály a vznikla
jediná nemocnice s odbornou léčebnou péčí.

1785
1785 – 1808

1842 – 1845

Budovy sloužily nově zřízené vojenské
vychovatelně - kadetní škole (Militäri
sches Knaben-Erziehungshaus). Část
dvorních objektů byla zbořena. Kromě kadetky zde dočasně sídlily také
pobočka c. k. uničovské tkalcovny vlny
a arcibiskupský kněžský seminář.
Detail plánu Olomouce s kadetkou
ve špitále sv. Ducha, Martin Rodeckh,
1792, soukr. sbírka

Na místě zbořených budov byla vystavěna soudní budova se dvěma křídly trestnice, nazývaná
„Frohnfeste und Kreisgericht“. Zůstala zde až do
roku 1902. Poslední poprava proběhla roku 1895.
Věznice od severu, 1912, VMO

1902

Za 105 000 Korun rakousko-uherských bylo vlastnictví objektu převedeno na město Olomouc.

24. 2. 1915
červen 1916

16. 1. 1924

Odhalena fasáda
budovy.
Richard Kny & Josef Eis
podle Jaroslava Ková
ře st., Návrh hlavního
průčelí Donathova palá
ce, 1915, MUO
Richard Kny & Josef Eis
podle Jaroslava Kováře
st., půdorys podzemní
ho podlaží, 1915, MUO

Přestavba bývalé věznice, 1915, MUO

1925
První promítání
v kině Central.
Otevřen Radiobar
Tabarin.

1926
Rozšíření prostor kina
Central a Radio baru.
Emil Kugel, Návrh prů
čelí kina Elite a Radio
baru, 1926, MUO
Vestibul kina Central,
(20. léta), soukr. sbírka
Sál kina Central,
(20. léta), soukromá
sbírka

časová osa
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Radiobar v rámci znárodňování převzal olomoucký komunální podnik
Hotely a restaurace, který jej však 3. července 1950 uzavřel.
Poslední z rodiny Donathových Fritz Donath, který přežil věznění v nacistickém táboře v Buchenwaldu, emigroval v roce 1949 do Izraele. Tam už
žil jeho bratr Ernst. Zbytek rodiny se ještě před válkou usadil v Chicagu.
Kino Central se mění v kino Moskva – správou pověřen Svaz přátel SSSR.
V roce 1968 se kino krátce jmenovalo Svoboda, ale se začátkem normalizace opět Moskva. Od roku 1989 znovu kino Central.

1948
Jako majitel
budovy uveden
Fleischmann
a synové, národním správcem
Fritz Donath.

Budova „arizována“, tedy vyvlastněna. Novým
vedoucím jmenován vzdělavatel tělocvičného
spolku Turnverein a také SS
Alfred Kubisch.
Biograf měl sloužit jako hlavní
kinematografická centrála krajského obvodu
NSDAP v Olomouci. Pozměnil
se i jeho název –
Lichtspiele Zentral Olmütz.

14. 5. 1952

Dobová reklama,
1947, soukromá
sbírka

20. 9. 1945
Přestavba kina Central podle projektu Karla Škvora a Jana Zázvorky ml. Kino bylo znovu otevřeno
30. listopadu 1943 olomouckou
premiérou německého velkofilmu
Baron Prášil (Münchhausen).

Kolaudace
kina Central.
Provozovatelem kina se 478
sedadly byla
Dělnická akademie. První
český zvukový film Když
struny lkají
měl olomouckou premiéru
28. října 1930.

říjen 1966

Záchranný archeologický průzkum v nádvoří. Rychle se mění
zřizovatelé Galerie – od Krajského národního výboru v Ostravě
přes Městský národní výbor v Olomouci po Ministerstvo kultury.
Archeologický průzkum hradby
mezi Předhradím a městem, 1991,
snímek Ivo Přeček

červenec 1943

Vedení Muzea umění Olomouc v čele
s ředitelem Pavlem Zatloukalem jedná o plánech rekonstrukce s architektem Michalem Sborwitzem. V dubnu
se otevřely první výstavní prostory –
Kabinet, Salon a Besední sál.

Oprava fasády podle projektu
architekta Bohumila Vodičky.
Záhlaví dopisního papíru Olo
moucké továrny na lihoviny a ocet,
1934, soukr. sbírka
Pohled na průčelí budovy, 1939,
MUO

červen 1931

1967

září 2015

27. 1. 1927
Zahájení rekonstrukce
fasádního a střešního
pláště budovy.

27. 10. 2016
Otevření rekonstruované
budovy výstavou Šumění
andělských křídel.

Dotace pro projekt Středoevropského fóra byla zamítnuta.

20. 1. 2011

24. 10. 1968

Bývalé hostinské
místnosti v uličním křídle budovy
se měnily v prodejnu
potravin, snack-bar,
hodinářství, starožitnictví, vyšší podlaží
uličního křídla i nejvyšší patro středního
traktu sloužily správě
spojů, v zadním křídle
byla projekce Elektromontážních závodů
Brno, sklad Drobného
zboží a několik bytů.

srpen 1972

Sál Divadla hudby,
1974, snímek Jaro
slav Juryšek, VMO

1989–90

1990–91

1992

19. 6. 1940

Zahájena činnost
Divadla hudby. Vedle hudebních pořadů se v divadle brzy
rozvinul zajímavý program Galerie Divadla hudby.
Její výstavní dramaturgii již od podzimu
1972 řídil Pavel Herynek (*1943), vedení
divadla od roku 1975
převzal po Rudolfu Pogodovi Pavel
Konečný (*1949).
Divadlo hudby se
za normalizace stalo
proslulou alternativní výtvarnou scénou
šedé zóny.

Okresní dům osvěty zřizuje v bývalém Radiobaru Divadlo hudby a poezie jako klubovnu estetické výchovy pro občany i mládež. Divadlo hudby
Olomouc se tak v rámci sítě obdobných zařízení v Praze, Ostravě, Bratislavě a Liberci mělo podílet na popularizaci reprodukovaných hudebních
nahrávek, pořádat setkání s hudebními skladateli,
teoretiky, literární, hudební nebo taneční večery.

Jedna z nejznámějších olomouckých osobností poválečné éry, nadšenec pro
poezii, divadlo, film a organizaci kulturních akcí Rudolf
Pogoda (1922–1991) požádal
vedoucí programového střediska Okresního domu osvěty
v Olomouci o postoupení prostorů bývalého varieté.

Radiobar Tabarin znovu v provozu. V prosinci
pak zahájen provoz nočního
podniku.

22. 7. 1948

Vlastníkem objektu je
Československý stát
– Elektroodbyt, n. p.
V roce 1953 budova
převedena na Farmakon, n. p., o tři roky později na Krajskou správu
spojů v Olomouci.

1993

Galerie výtvarných umění se
mění na Muzeum
umění Olomouc.
Divadlo hudby
v budově zůstalo. Kino Central
mělo projít rekonstrukcí – projekty brněnského
architekta Jana
Konečného ani
brněnského ateliéru RAW nebyly
realizovány.

1. 12. 1994
Otevřena kavárna
a stálá expozice
v Obrazárně – Mistrovská díla starého umění / Italské
malířství 14.– 18.
století z olomouckých sbírek.

2007

O dotaci z Integrovaného operačního programu se
muzeum ucházelo s projektem Středoevropského fóra Olomouc. Po náročném výkupu pozemků
v proluce v sousedství muzea a po neúspěšné snaze
o vypsání architektonické soutěže bylo vypracování projektu svěřeno architektům Michalu Sborwitzovi
(rekonstrukce staré budovy) a Janu Šépkovi (novostavba). Architektonická studie byla v říjnu 2009
představena veřejnosti.
Jan Šépka, Studie přístavby Středoevropského fóra
Olomouc – perspektiva, 2009, soukromá sbírka

Do objektu se postupně
stěhuje samostatná Galerie výtvarných umění, do
té doby součást Vlastivědného muzea, a zahajuje přípravy k přestavbě budovy.

Otevřeno podkroví s vyhlídkovou věží,
a to výstavou 100 let
výtvarné kultury v Olomouci 1889 –1989.

6. 4. 1995

Otevřeno Trojlodí
výstavou světoznámého sochaře a olomouckého rodáka Ivana
Theimera. O něco později veřejnost mohla
začít využívat i terasu
s kavárnou.

17. 10. 1996

1998–99

Rekonstrukce administrativní části, vznikla studovna, knihovna
a výtvarné studio.
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Století relativity
je znovu kompletní

S dokončením rekonstrukce fasády a střechy Muzea moderního umění se otevře i poslední
doposud zavřený výstavní sál – Mansarda. V podkroví budovy se odehrává první část
stálé expozice moderního umění Století relativity, tedy překotné střídání moderních
a avantgardních směrů v první polovině dvacátého století. O patro níž, v Obrazárně, pak
můžete sledovat vývoj zhruba po roce 1950. Váš přehled o bouřlivém vývoji umění minulého
století tak bude opět kompletní. Úryvky z připravovaného knižního Průvodce Stoletím
relativity si připomeňme, co mimo jiné můžete v Mansardě vidět.

Impresionistické vlivy
po roce 1900
Impresionismus se od šedesátých let devatenáctého století rozšiřoval do ostatních evropských zemí. V českém prostředí však dochází
k prvnímu kontaktu až se zpožděním několika
desítek let. Iniciační roli sehrál například Václav
Radimský, malíř, který působil koncem 19. století ve Francii. Tam se seznámil s novým způsobem malby, navázal přátelství s Claudem
Monetem a Paulem Cézannem. Nejen on, ale

Emil Filla, Kabaret Červená sedma, 1907

Doznívání tradic
Evropské umění druhé poloviny 19. století
poznamenala revoluční proměna vidění, kterou obvykle spojujeme už s realismem, naturalismem, ale hlavně pak s impresionismem. Nové
styly reagovaly jak na společenské změny, tak
i na objevy z oblasti vědy, zejména optiky. Umělecká díla se měla více přiblížit atmosféře skutečného života. Proměnila se kompozice i volba
témat. Umělci uplatňovali nové poznatky o barvách, spektru a světle, měnily se zažité principy harmonie a kladení barev. Přelom století pak
postupně ovládla secese, poslední univerzální
sloh, slučující účelnost s dekorativností. Mnozí
umělci v tu chvíli stáli před důležitým rozhodnutím. Zda se vydat cestou tradice, akademismu či historizující nápodoby nebo se odhodlat
pro moderní experiment. Začátek století tak byl
mimořádně plodným obdobím přerodu k modernímu umění dvacátého století.

i další malíři, jako byli Antonín Slavíček, Antonín Hudeček nebo i Stanislav Lolek, přijímali nové podněty s invencí a mísili je s domácí
krajinářskou a figurální tradicí. V tomto směru obzvláště vynikl Joža Úprka, který nový směr
obohatil o motivy lidového umění, nebo naopak
Jan Preisler, který formální poznatky impresionismu spojil se secesním symbolismem. Období
prvního desetiletí 20. století je tedy poznamenané snahou o začlenění české výtvarné tvorby do moderního světového umění, k čemuž
významně přispěli i sochaři, například Josef
Mařatka, který se vyučil v pařížském ateliéru
Augusta Rodina.

Jan Preisler, Dívčí sen (Kompozice k obrazu
pro Národní dům v Prostějově), (1906–1907)

Bohumil Kafka, Srna s mláďaty, 1905

Antonín Slavíček, Nocturno, (1902)

Otto Gutfreund, Úzkost, (1911–1912)

Český kubismus
(10.–30. léta 20. století)
Kubismus byl jednou z prvních uměleckých avantgard, které měly zásadní vliv na vývoj moderního umění v celém 20. století. Jeho podněty lze
najít ve futurismu, konstruktivismu, expresionismu i v abstraktním umění. Pod vlivem dobových
objevů Alberta Einsteina se v umění projevila
snaha zachytit jak čtvrtou dimenzi prostoru, tak
i filozofickou kvalitu nekonečna. Důležitost získalo zobrazení nových prostorových vztahů mezi
předměty a objekty. V domácím prostředí sehrála
zásadní roli Skupina výtvarných umělců, umělecké sdružení působící v letech 1911 až 1914. Skupina představovala platformu, na níž se setkávali
jak malíři (Emil Filla, Antonín Procházka, Vincenc
Beneš, Václav Špála), sochaři (Otto Gutfreund) či
architekti (Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav
Hofman, Pavel Janák), tak i spisovatelé (Josef
a Karel Čapkové, František Langer) a teoretici
(Vincenc Kramář, Václav V. Štech).

Antonín Procházka, Muž a žena, 1915

stálá expozice
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Surrealistické tendence
(30.–40. léta 20. století)
Surrealismus byl a dodnes zůstal silnou uměleckou tendencí, která se projevovala nejprve v literatuře a poezii a posléze i ve výtvarném
umění. Předpokladů surrealismu je mnoho.
Mimo dobových poznatků (Freudova psychoanalýza) působila na jeho formování například
i fantaskní malba manýristů, metafyzická malba
italských malířů či středověká alchymie a starověký hermetismus. Teoretická východiska
surrealistického hnutí definoval francouzský

Jan Smetana, Stadion na Strahově, 1943

Civilistní poetika
(40. léta 20. století)
František Foltýn, Vlastní portrét, 1922

Expresionistické tendence
(10.–20. léta 20. století)
Expresionismus se objevil v prvním desetiletí 20. století především v německy mluvících
zemích jako reakce na předchozí umělecké směry, především na smyslovou dojmovost impresionismu a zjemnělost a estetičnost doznívající
secese. Výrazně přehodnotil realistické zobrazení skutečnosti a spíše se přiklonil k emocionálnímu a dramatickému výrazu, často podpořenému
barvou. Společným jmenovatelem expresionistických děl byla snaha o vyjádření nálad a pocitů,
které se ve společnosti kumulovaly v období před
vypuknutím první světové války a těsně po ní.
Impulsem nového vyjádření byly také vědecké výzkumy a experimenty v oblasti psychologie
(psychoanalýza), které mimo jiné přispěly i přehodnocení tradičního či náboženského pohledu na svět. Přijetí expresionistických tendencí
v domácím prostředí uspíšila výstava Edvarda
Mucha konaná v roce 1905 v Praze.

Josef Čapek, Dělník ve výčepu, 1924

Toyen (Marie Čermínová), Květena spánku, 1931

básník André Breton jako spontánní a rozumem nekontrolovanou výpověď o tom, co se
děje v lidském podvědomí (Manifest surrealismu, 1924). Přijetí surrealismu v domácím prostředí souvisí s dlouhodobými a inspirativními
vztahy českých umělců s evropskou předválečnou avantgardou. Sám Breton přijel v roce 1935
v doprovodu básníka Paula Eluarda na přání
českých surrealistů přednášet do Československa. Již o rok dříve byla básníkem Vítězslavem
Nezvalem založena Skupina surrealistů v ČSR.

Zdeněk Sklenář, Zátiší s rukavicí, 1944

Esej Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) Svět,
v němž žijeme, publikovaná v roce 1939, se stala
manifestem části generace umělců zasažených
válkou, především pak členů Skupiny 42. Jejich
tvorba nebyla pouze reakcí na změny způsobené válkou, ale také syntézou předválečných
avantgardních uměleckých směrů jako byl futurismus, kubismus a civilismus nebo konstruktivismus. Autoři se také inspirovali metodami
surrealismu, obsahově se přikláněli k existencialismu. Nosným motivem se stalo město, periférie, život obyčejného člověka. Obsah i podoba
děl členů Skupiny 42 vyjadřuje jak obdiv k technice a k racionálním a pokrokovým změnám s ní
spjatým, tak i fantazijní a hravou interpretaci
skutečnosti blízkou proudu magického realismu. Symbolem se stal „noční chodec“ Františka
Hudečka – osamělec, který prochází městskou
krajinou továrních hal, nádraží či stadionů.

František Hudeček, Svědek (detail), 1943

GALERIJNÍ ANIMACE

Je to ještě umění?

Abeceda naruby

Tajemství obrazů

animační program pro 2. stupeň zš a sš

animační program pro 1. stupeň zš

Animační program se snaží odpovědět na provokativní
otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu s lektorem podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu
umění a happeningu a budou se snažit odpovědět na otázku – Je to ještě umění? A co je umění? Program bude zakončen akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní
kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

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.

animační program pro 2. stupeň zš a sš
Animační program ke stálé expozici se soustředí na několik konkrétních obrazů Kamila Lhotáka, Václava Špály, Josefa Čapka, Oskara Hellera a Bedřicha Wachsmanna. Každý
obraz je osobním sebevyjádřením jeho autora. Žáci a studenti se budou pod vedením lektora snažit proniknout
do příběhu jednotlivých exponátů, zkoumat jejich vnitřní motivace, odhalovat tajemství skrytá v malbách a to vše
s vědomím kontextu, v němž díla vznikla.

Délka programů: 90 min. | Lektor: David Hrbek
585 514 213 | hrbek@olmuart.cz

Délka programu: 90 min. | Lektorka: Michaela Soukupová
585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

Programy nabízíme od 8. 11. 2016

24

Dny evropského
dědictví
Tisícovka lidí si zvolila druhý zářijový víkend k návštěvě Muzea umění,
přestože Dny evropského dědictví nabídly pestrý program v celém městě
a ve všech památkách. Svou nabídkou ale nezůstalo pozadu
ani edukační oddělení muzea ani Divadlo hudby.
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k a l e n dá r i u m

Paul Troger

30. října 1698, Welsberg
20. července 1762, Vídeň

Václav Stratil
7. října 1950, Olomouc

7

Říjen

Václav Stratil, malíř, kreslíř, performer, autor objektů a instalací,
tedy multimediální umělec, jak se dnes
bezobsažně říká, je zvláštní případ. Bezmála
už třicet let se o něm hodně píše a mluví.
Je celkem lhostejné, zda kladně či záporně.
Podstatné je položit si otázku, proč jeho
osobnost a dílo jedny provokuje a druhé zbavuje soudnosti. Odpověď na otázku zdánlivě
zapeklitou není možná až tak složitá. Tedy
za předpokladu, že autora nebudeme vnímat
jen jako jednoho z výrazných a hýčkaných
reprezentantů české varianty postmoderny,
nýbrž coby umělce, jenž se paradoxně vždy
snažil být v centru dění a zároveň na jeho
okraji. Svoji pozici ostatně svého času vyjádřil sám nejvýstižněji: „Žiju s pocitem zatoulaného psa.“ Z jeho mimořádně rozsáhlé
a mnohdy rozporuplné tvorby připomínáme
velkoformátovou, převážně tuší rýsovanou
kresbu z roku 1987, jejíž název je neméně
záhadný jako samotný autor.

Theodorik – Ornamenta (I) – Imaginární
architektura – Styf, 1987
černá tuš, barevné pastelky, tužka, akryl, papír,
3000 × 1500 mm
Muzeum umění Olomouc, získáno 2006

30
Říjen

Paul Troger patří k nejvýznamnějším rakouským malířům pozdního baroka poloviny
18. století. Byl profesorem malby a později také
rektorem vídeňské Akademie. Práce u něj zadávaly
přední šlechtické rody a bohatí církevní, zejména
řádoví objednatelé. K těm patřil i premonstrátský
klášter Hradisko u Olomouce, pro nějž mimo jiné
namaloval rozměrnou fresku v hlavním sále prelatury. Obraz sv. Petra byl původně určen rovněž pro
tento prostor, kde jej doplňovala malba zobrazující
sv. Pavla na apoštolském sněmu v Jeruzalémě. Obě
plátna se však po zrušení kláštera během josefinských reforem ztratila. Odborníci je našli až v roce
2008 v kostelíku v Račicích na Třebíčsku. Nyní se
znovu sešla na jednom místě a navíc v restaurované
podobě v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Mikuláš Medek
3. listopadu 1926, Praha
23. srpna 1974, Praha

3

Listopad

Olejomalba Červený svatý (Svatý
voják III) zapadá do řady děl se sakrální tematikou, která Medek v šedesátých a sedmdesátých
letech uplatnil při výzdobě několika kostelů. Především pak oltářní obraz s námětem kříže Ježíše
Krista nalezl své místo v roce 1962 v jedovnickém
kostele sv. Petra a Pavla. Medkovo dílo nepůsobí
v barokním interiéru izolovaně, ale je obklopeno dalšími moderními výtvarnými projevy Jana
Koblasy, Josefa Istlera a Karla Nepraše. Obrazy
s námětem křížové cesty realizoval pro kostel
sv. Josefa v Senetářově v roce 1971. V roce 1980
byl v kapli Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích
instalován jeho obraz s námětem Božského
Srdce. Dílo Červený svatý obsahově navazuje
na Medkovo existenciální období, kdy se mu
ústředním tématem stala lidská postava, formálně však již spadá do polohy informálního projevu.

David Černý

15. prosince 1967, Praha

Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem, 1743
olej, plátno, 192 × 178,5 cm, původem z premonstrátské kanonie na Hradisku, Římskokatolická
farnost Hrotovice

Červený svatý (Svatý voják III.), 1967, olej,
email, plátno; 162×115 cm, Muzeum umění
Olomouc, získáno 1993

15

Prosinec

Absolvent Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1992) patří
k nepřehlédnutelným českým uměleckým osobnostem posledních dvou desetiletí. Od samého
počátku svých tvůrčích aktivit vytváří sochy,
objekty, instalace a performance, jimiž prostřednictvím mystifikace a nadsázky glosuje společenské a politické dění, ale i samotný umělecký
provoz, jehož je součástí. Již jeho první výraznější
vystoupení na veřejnost vyvolalo bouřlivé reakce. Byl jím objekt nazvaný Quo vadis? – trabant
na sloních nohách, který umístil roku 1990 na Staroměstském náměstí v Praze.
V souvislosti s přípravou první rozsáhlejší autorské výstavy v pražské Galerii Václava Špály (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. Ve sbírkách Muzea umění
Olomouc jsou dva objekty – Adam a Eva.

Adam, z cyklu Kity, 1993
laminát, 227×195 cm, Muzeum umění Olomouc,
získáno 2007

hudební archiv
rozhovor
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„Příliš mnoho
nápadů v architektuře
znamená zmatek“

MICHAL SBORWITZ
Pražský architekt, který s rodiči v sedmdesátých letech „emigroval“ za město.
Vzdálenost 12 kilometrů od centra k tomu nakonec nestačila,
dnes je jeho bydliště opět součástí Prahy. Přesto je možné spatřit velkou část jeho prací
na střední Moravě. Podstatnou část Sborwitzova díla zabírají rekonstrukce.
Svým způsobem za obojí může jeho dlouhodobý vztah s Muzeem umění.

rozhovor
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Výstavní sál Trojlodí a terasa Muzea moderního umění

Máte rekonstrukce raději?
Byl jsem k tomu donucený dobou. Chtěl jsem se
vyhnout projekci paneláků, tak jsem ještě za bol
ševika nastoupil do podniku, který se jmenoval
Středisko pro rozvoj obchodní sítě. Byla to malá pro
jekce pro šest lidí, dělali jsme třeba městský parter,
předělávali jsme portály, interiéry obchodů a restau
rací a takové menší věci v centru Prahy.

Michal Sborwitz

(*1944)

V jeho rodině neměl nikdo
k architektuře vztah. Že ji vystudoval, byla shoda okolností,
po maturitě se rozhodoval mezi
chemií a architekturou. Vystudoval ji v 60. letech na ČVUT.
„Ta škola nám moc nedala,
dneska to je daleko lepší. Mladí vycházejí s daleko lepšími
znalostmi. My jsme měli akorát
jedinou výhodu, že jsme zažili
staré profesory Štursu a Kittricha. Jinak tam nebyl nikdo, kdo
by nám něco dal. Snad s výjimkou Františka Cubra,“ zavzpomínal na studia.
Jeho vzorem byl americký
architekt narozený v Estonsku
Louis Kahn. Výtvarný názor
na tvorbu si prý ale ujasnil
pod vedením architektky Aleny Šrámkové. Samostatným
architektem je od roku 1991.
V Krajském projektovém
ústavu se podílel na vzniku studie přestavby centra Kladna.
„Řešili jsme to pět let a po revoluci všechno krachlo. Udělaly
se jen nějaké fragmenty. Snažili jsme se skloubit starou
zástavbu s novými bytovkami. Vzniklo jen funkcionalistické kino a dva obchody,“ popsal
práci na konci socialismu.
Vrcholný urbanismus je podle
něj v okolí Středozemního moře.
A ploché střechy má raději než
sedlové nebo valbové. „Nemám
rád ty domečky, co se tady dělají, hrůzy, co kolem nás vyrůstají.
Občas se divím, kdo z kolegů je
pod tím podepsaný,“ prohlásil.
Podle něj je záslužnější
v paneláku vybourat příčky
a udělat lepší byt.

Po novostavbách jste netoužil?
Novostavby jsem dělal, ale málo. Třeba kapli svaté
ho Václava v Mostě. To byla náhrada za přesunutý
kostel a jedna z mála církevních novostaveb za soci
alismu. Přepracoval jsem na doporučení a na žádost
faráře pátera Česlíka původní projekt, který pochá
zel z Hustopečí. Spolupráce s ním byla dobrá, ale pak
náhle zemřel a stavba se asi na pět let zastavila.

Moravská stopa
S Muzeem umění spolupracujete od roku 1992,
jak jste se k tomu dostal?
V únoru 1993 se ozval ředitel Zatloukal ohledně
pomoci při úpravách vstupní části a poté následova
la spolupráce na dalších etapách konverze komple
xu budov v Denisově ulici. Od konce devadesátých
let se odvíjejí další zakázky v regionu.

Co dalšího jste v okolí projektoval?
Náměstí a revitalizaci centra Velké Bystřice. Sta
rosta s místostarostou vypsali vyzvanou soutěž
tří architektů na nové náměstí. Nic se jim nelíbilo
a byli v časovém presu, takže na doporučení sehna
li mě, abych za týden udělal nový návrh. A staros
ta mi věřil.

Opravdu jste na to měl jen týden?
No bylo to asi deset dní. Ale jen na studii, to byly
tehdy dvě á trojky. Musel jsem všechno rychle pře
dělat a zastupitelé to akceptovali, aby dostali dotaci.
Pak se rychle chystal projekt.

A byla to stejně jako v případě muzea rekon
strukce?
Ne, to náměstí je novotvar, rekonstrukce přišly až
později, což jsou takové ty tři domečky navazující
na amfiteátr a zámek, sloužící jako zázemí účinkují
cích, infocentrum a malá výstavní síň.

V Olomouci se nejnověji zabýváte
Engelmannovou vilou…

Začínáme s interiéry, ještě na podzim přijde
ke slovu elektroinstalace a vytápění, na jaře pak
fasáda, garáž a oplocení.

Také zakázka na doporučení?
Asi ano, najednou mi přišel dopis od pana Davi
da Vody. Asi za tím stálo nějaké doporučení, proto
že říkal, že mě sleduje. Většina mých zakázek jsou
náhody.

Podepsán jste i na rekonstrukci jedineč
né tančírny v Račím údolí. Jak to tam bylo
s barevností?
Ty plány, co se dochovaly, jsou jednoduché – náčr
ty stavitele Utnera z Javorníku. Kvůli barevnos
ti jsem nechal udělat průzkum od pana Zlámala
z Olomouce. A pak jsem trval na tom, aby barev
nost byla dodržena podle toho průzkumu.

A ponechal jste i původní materiály?
Základní dřevěná konstrukce byla v opravitelném
stavu. Horší to bylo se sklícími subtilními profily,
vitrážemi a okny. V těchto případech se demonto
valo původní kování a vyrobily se kopie dřevěných
prvků. Někdy jsou na stavbách různé komplikace,
ale v tomto případě to tak nebylo. Tančírna se ote
vřela před rokem v červenci, přišlo tam asi patnáct
set lidí, bylo to velké.

Zatančil jste si?
Neee… já se svýma nohama!

Zastánce italského stylu
Jak jste se dostal k architektuře?
Rád jsem kreslil, dělal jsem přijímačky na střední
výtvarku, ale nakonec jsem se rozhodl po gymnáziu
pro architekturu na ČVUT.

A dnes s vámi ve studiu pracuje i vaše dcera.
Děláme spolu už dvacet let. Od jejich šestnácti.
Role nemáme nijak rozdělené, děláme vše dohro
mady. A ještě je s námi sedm let její spolužák Karel
Prášil, jsme tři.

Jak při práci postupujete?
Napřed se o tématu bavíme, někdo přijde s ideou.
Oni to potom kreslí a já dělám detaily.

Je pravda, že na vaší práci je nejtěžší
komunikace se zadavatelem?

michal sborwitz
Vztah investora a architekta se někdy mění. Občas
člověku dojde trpělivost. Třeba v Gočárově vile
majitel rekonstruoval obklady tak, že vymlátil
kubistické záchody v přízemí. Ale tomu člověku jsem
moc nerozuměl. Mezi investorem a architektem by
mělo být souznění. V případě Muzea umění bylo
zadání jasné. Pan bývalý ředitel napsal na papír pár
bodů a potom následovala diskuse, ale myslím, že
vše probíhalo celkem harmonicky.

Takže architektura je založena na náhodě
a nápadu?
Příliš mnoho nápadů ale v architektuře znamená
zmatek. Já mám radši uměřený výraz a řád.
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měly dělat pseudohistorické formy. Ponechali jsme
u domů jejich hmotu, doplnili chybějící okna, čás
ti stropů, celek spojili proskleným krčkem a stala se
z toho trochu koláž. A památkáři s tím souhlasili. Já
spíš postupuji takhle, že tam nevracím tradiční for
my zpátky – to se pak blíží kýči. Naopak na zámku
v Komořanech, kde v Hydrometeorologickém ústavu
museli kvůli dřevomorce zlikvidovat sýpku, chtěli
byty pro mladé zaměstnance a jídelnu. Navrhl jsem
namísto sýpky novostavbu v historickém prostředí,
která dostala hlavní cenu Klubu Za starou Prahu.

Jak moc si vážíte cen, ocenění?

Toho je spousta, co se mi nelíbí. Ale nemůžu kritizo
vat, když se toho tolik staví a já stavím málo.

Hodnota ocenění odborné práce je závislé na samot
né odborné porotě, na tom, kdo tu cenu udílí. Vážím
si toho jako ocenění mé práce, nic víc v tom nevidím.
Většinou to přihlašují investoři, já sám své práce
vyjma časopisů a výstav nepřihlašuji.

Tak na rekonstrukcích?

Kterého svého projetu si ceníte nejvíc?

Nemám rád rekonstrukce vyhlazeného germánské
ho stylu. Ctím spíše italský, středomořský, trochu
ošuntělý způsob, který vychází více z původního
ducha objektu.

To je těžký… To já nevím…

Co se vám na stavbách nelíbí?

Takže jste spíše tradicionalista a preferujete
návrat k původnímu vzhledu?
To závisí případ od případu, na stavebním sta
vu a kontextu stavby. Například ve Velké Bystři
ci jsou tři domy, které předchozí architekt chtěl
bourat a navrhl novotvary à la Plečnik. Já to pova
žoval za zbytečné, nemyslel jsem si, že by se tam

Tak který vám udělal největší radost?
Vždycky je důležité, když vám věří investor. To je
pak radost, jako třeba se starostou Pazderou ve Vel
ké Bystřici, nebo panem Štičkou v roce 1981 při práci
na Domě techniky mládeže na Národní třídě.

Když vidíte svoje starší práce, jste s nimi
i po letech spokojen?
Dříve se dělalo více do šuplíku a občas se poved
lo něco prosadit. Dnes se skoro všechno, co udělá
me, staví. Ale některé mé stavby i bourají, třeba to,
co jsme dělali v Praze v centru na Národní – Dům
techniky. Datart ani nezavolal, prostě to rozmonto
vali a odvezli.

A vy jste nikdy nepřehodnotil náhled na svou
starší věc?
Na projekty ne. Takhle bych to dělal pořád, stejně
nebo podobně.

Berete architekturu jako řemeslo, nebo jako
umění?

Administrativní část Muzea moderního umění – recepce

Ve smyslu přístupu ke klientovi je architektura
určitě umění. V tom umění skloubení se zadáním.
Ale výtvarnost je v architektuře samozřejmě také
zakuklená.

•

Michal Sborwitz u nás zastupuje velmi vzácný typ archi-

kubistické Gočárovy vily v Libodřicích, funkcionalistického

tekta, jehož práci se hodí charakterizovat slovem „pokora“

domu ČTK v Opletalově ulici v Praze, pozdně funkcionalis-

a to slovo přitom nevyzní jako fráze. Tento pokorný přístup

tické Schauerovy vily v Jevanech nebo naposled známé tan-

architekt Sborwitz uplatňuje v projektech novostaveb

čírny v Račím údolí u Javorníka – jejich příznačný rys spočívá

i v projektech památkových rekonstrukcí. Patřil
v sedmdesátých letech u nás k prvním, kdo
začali užívat postmodernistické tvarosloví.

ceptu nijak neodchyluje. A když u takových

velmi nezvyklou, jako by tak Sborwitz chtěl

rekonstrukcí Sborwitz přece jen musí navrh-

klad takového střídmého uchopení postmodernismu tu může posloužit Sborwitzova kaple sv. Václava

Důležitým prvkem je návrat
původní barvy. „Je taková písko
vá, světlý okr,“ popsal.
Struktury jsou podle něj jasné,
ale do hladkých částí jsou zapité
šedivé akrylátové barvy. „Prvně
se proto musí udělat podnátěr
a na něj lazura. Barva je pak živěj
ší,“ naznačil Sborwitz.

nout nějaký nový přídavek – v muzejní budově jde o prostor Trojlodí, u úprav veřejných
prostorů ve Velké Bystřici a Bukovanech o různé drobné doplňky, například pergoly, zídky nebo
pódia – vyznění těchto prvků je tak samozřejmé, že sko-

v Mostě nebo z novější doby jeho dostavba zámku v Pra-

ro máme dojem, že tu byly odjakživa. Takové jsou tedy meto-

ze-Komořanech. Jde-li pak o čisté rekonstrukce – patří

dy architekta pokorného typu.

k nim obnova kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti,

Za nejdůležitější považuje
průzkum a přípravu, které
předcházejí práci architekta
a musejí se udělat pořádně. „Jen
na přístavbě kina jsou tři druhy
břízolitu. Museli jsme proto dělat
sondy se specialisty na historic
ké omítky,“ vysvětlil Sborwitz.

svým vlastním tvarem. Jeho obnova budovy
Muzea umění v Olomouci se od tohoto kon-

že všechno ve skutečnosti možné není. Za pří-

Při současné rekonstrukci stře
chy a fasády Muzea umění se
budově vrací vzhled, jaký měla
před sto lety.

svou formální exhibici a neprosazuje se v nich

vždy vyznačovaly střídmostí pro tento styl

Jenckse „Anything goes“ a místo toho říkal,

michal sborwitz
a současná oprava
muzea umění

v tom, že je Michal Sborwitz vůbec nepojímá jako

Jeho stavby v postmoderním duchu se však

obrátit na hlavu známý slogan Charlese

Michal Sborwitz se podílí
na rekonstrukci budovy Muzea
moderního umění od samého
počátku. Je autorem rekon
strukce mansardy (viz kresba),
ve které je dnes stálá expozice
i chystané rekonstrukce kina
Central (vizualizace).

Rostislav Švácha

historik architektury, vedoucí Katedry dějin umění FF UP

koníčky
Četba praktické a populárně
naučné literatury a cestování.
Je milovníkem Středomoří. Už
v mládí jej ovlivnila cesta do Řec
ka a Itálie, mediteránní uličky,
kyklopské zdivo, to pak promítl
i do svých projektů.

Central European Art Database
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Jak se rodila podoba CEAD?
Projekt Central European Art Database (CEAD) – databáze umění střední Evropy dospěl do závěru své druhé fáze.
Díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu může Muzeum umění Olomouc prostřednictvím CEAD
představit klíčové osobnosti středoevropské výtvarné scény. Na www.cead.space ale najdete nejen prosté infor
mace o životě a tvorbě umělců. Uvidíte i jejich přímá svědectví díky videodokumentům. Při příležitosti uzavření další
části projektu vám povyprávíme příběh formování databáze od počátků až po současnou originální podobu.
Součástí projektového týmu
byla grafička a designérka
Beata Rakowská. Struktura
databáze tak byla přímo ovlivněná designem a design zase
vývojem databáze.

Od začátku jsme chtěli vytvořit něco, co tu
ještě nebylo.

Co je největší přidaná hodnota CEAD?
Možnost propojování informací o umělcích a jejich dílech a překvapivé nalézání
nečekaných souvislostí, tedy vzájemného ovlivňování, přímých setkání, společných výstav… Chtěli jsme vytvořit ideální
prostředí pro porovnávání.

Beata Rakowská se inspirovala různými způsoby vyjádření
dat v souvislostech. Vzniklo mnoho návrhů, protože každá
nová informace přinesla další možnosti systémového řešení. Projekt se zabývá výtvarnou kulturou. Jeho design jsme
proto vnímali jako zcela zásadní a obohacující prvek.

Základní byl bod – je to element,
událost, entita i identita (umělec, skupina, instituce). Bod je
autor, dílo, organizace, výstava,
ale i tlačítko ve filtru (například
v kartě umělce). K bodu přibývaly prvky propojování nebo
předělování. Nic převratného –
zato velmi variabilního. Jednotlivé prvky je možné použít jako
dominantní, nebo je naopak
potlačit, aby vynikl obsah.

Při volbě barevnosti zvolila grafička jako základní barvu červenou – barvu dominující druhé polovině 20. století (politické plakáty, přebaly knih). CEAD je ale projektem pro virtuální, internetové
prostředí. Není na papíře ani fyzicky v expozici, nýbrž na monitoru. Beata Rakowská tedy využila faktu, že tištěný obrázek je soutiskem čtyř barevných hmot, naproti tomu obrázek na monitoru vzniká přičítáním tří barevných světel. Původní návrh v červené tedy obrátila. Vznikla tak nová
barevnost, která dává prostoru s body mnohem plastičtější vyjádření. Navíc na tmavém podkladu
data mnohem lépe vyniknou a podpoří náš původní záměr – prezentovat data v souvislostech.

Cead
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Pro zvýraznění souvislostí využíváme i mapy, v nichž jsme
vyznačili místa pobytu umělců, sídla institucí, místa možných
setkání či výstav. Zapojujeme schémata a grafy.

Některé otázky totiž
mohou zodpovědět
statistikou (například
průměrná velikost děl
v konkrétních letech),
a to ve vizuálně atraktivní a zábavné podobě.
Data dostala svůj vlastní prostor a zrodil se CEAD.SPACE.
Podobou blízkou soustavě umožňuje propojování informací obsažených v databázi. Čtyři sledované oblasti tak
můžeme vnímat jako planetární systém kosmických těles,
kolem nichž rotují po svých oběžných drahách jejich družice – umělci. Právě oni jsou našimi hvězdami, jejichž
životní dráhy se různě protínaly.

Databáze využívá volně přístupný
systém Collective Access, který je
určen pro katalogy a webové prezentace muzeí, archivů a databází.
Uplatňují jej kulturní instituce –
například Museum of Contemporary
Art v New Yorku, berlínský filmový institut Arsenal, švédské Kalmar
Konstmuseum, belgické Vlaamse
Kunstcollectie nebo pražské Židovské muzeum. Jeho celosvětová obliba je velkou výhodou. Předností
softwaru je také to, že je zpracovaný opensource komunitou, která jej
bude dále vyvíjet a aktualizovat.

Systém umožňuje jednotlivé údaje
rozdělit na základní jednotky a druhotně je propojovat
na základě libovolně zvoleného klíče.

Organizace
uživatelského
prostředí využívá
jak horizontálního
řazení informací
(Umělec, Témata,
Novinky) tak
vertikálního, které
ukazuje události
v životě a tvorbě
umělce přehledně
na časové ose.

Navíc konkrétní dílo, umělce
nebo instituci je možné zobrazit
na samostatné kartě.

Věříme, že kombinace informací o uměleckých dílech ve vybraných uměleckých sbírkách s videodokumenty
o umělcích poslouží širokému publiku, ať už jako první kontakt s umělci
a díly nebo hlubší vhled do problematiky vývoje středoevropské kultury druhé poloviny dvacátého století.

festival
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HORTUS MAGICUS
okrášlil Libosad
Milovníci umění a baroka si první zářijový víkend užili v kroměřížské Květné zahradě festival Hortus Magicus.
Sobotní programová nabídka vrcholila
ohňostrojem, v němž nechyběly barokní růžice, neděle zakončila festival
koncertem Plaisirs de Musique s příběhem zapovězené lásky anglické lady
a francouzského rytíře. Svůj zlatý hřeb
si ale každý našel jinde.

Zatímco dramaturgyně Kateřina Fajtlová
vyzvedla z programu rokokový balet plný
bohatých kostýmů, hudby, čar a kouzel z před
stavení Čarovná girlanda v podání soubo
rů Musica Florea a Hartig Ensemble, kastelán
Arcibiskupského zámku a zahrad Martin Krč
ma ocenil Loutnu českou.
„V sobotu to bylo autentické barokní pro
vedení Michnovy skladby v podání soubo
ru Ensemble Inégal, navíc s nově objeveným
houslovým partem, v neděli totéž, ale

v divadelním pojetí a v dnešních souvislos
tech v interpretaci souboru Geisslers Hofco
moedianten,“ zhodnotil Krčma.
Kromě hudby, tance a divadla si návštěv
níci vychutnali zážitkové programy a dobové
hry pro děti i celé rodiny, workshopy, komen
tované prohlídky nebo se nechali vyfotit
v barokním kostýmu.
Letošní program lidé hodnotili jako bohat
ší, atraktivnější. Třetí ročník festivalu se
blýsknul také lepším zázemím.

•

zájezd
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Se Spolkem přátel
do kraje Antonína
Slavíčka
Do Kameniček, ves
nice, kterou proslavil
nejznámější český
impresionista Antonín
Slavíček, v létě cestovala
skupina členů Spolku
přátel Muzea umění Olo
mouc. Bohatý program
výletu připravila lek
torka Hana Lamatová
při příležitosti výstavy
Olomoucká obrazárna
IV / Evropské malířství
19. století z olomouckých
sbírek. Členové Spolku
měli poloviční slevu.

V okolí Kameniček namaloval Antonín Slavíček
sedm desítek obrazů. Některé reprodukce měla
Hana Lamatová pro porovnání s sebou. „Podívali
jsme se přímo na místa, která malíř zvěčnil. V kraji
ně, kde vzniklo například slavné Slavíčkovo plátno
U nás v Kameničkách, jsme na sebe nechali působit
inspirativní atmosféru,“ řekla Lamatová.

Po výletu začala malovat
Pro zájemce měla připravené malířské desky, čtvrt
ky papíru a barvy pro skicování. „Všichni tuto
nabídku využili. A jednu paní to inspirovalo nato
lik, že začala malovat. Svěřila se, že se ostýchala na
barvy sáhnout, ale po našem výletu ostych ztratila,“
těšilo Lamatovou.
Za výhledem výletníci vyrazili na chráněný Volá
kův kopec - krajinářsky hodnotný komplex spo
lečenstev s převahou rašelinných luk s výskytem
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živoči
chů. Navštívili i místní faru, v níž sídlí muzeum

Antonína Slavíčka a spisovatele Karla Václava Rai
se. „Prohlédli jsme si například kulisy, které Slavíček
vytvořil spolu s Bohuslavem Dvořákem pro místní
divadelní spolek,“ popsala Lamatová.

Zastávka na Veselém kopci
Vzhledem k tomu, že Kameničky jsou již moderní obcí,
v níž už atmosféra není tolik přítomná, zavedla lek
torka skupinu výletníků také na Veselý kopec, osadu
o zhruba dvaceti stavbách, která je skanzenem lido
vé architektury a řemesel. „Dokonce zde stojí původní
chaloupka vejminkáře z Kameniček. Chtěla jsem, aby
viděli, co Slavíček na Kameničkách a okolním kraji
tak obdivoval, tedy nejen přírodní krásy, ale současně
těžký život ve velmi těžkých podmínkách,“ vysvětli
la lektorka.
Výlet do Kameniček nebyl první podobnou akcí,
kterou edukační oddělení připravilo pro veřejnost
a zejména pro členy Spolku přátel. Předcházel mu
například zájezd se zastávkami v Roztokách u Pra
hy, pražském Rudolfinu a v Akademii výtvarných
umění. Zájezdy bude Spolek svým členům nabízet
i nadále. Informace o aktuální nabídce najdete na
www.olmuart.cz/aktuality-spolku-pratel.

•

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)

r

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

happening
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Dvojí živé
klanění pastýřů

O vystavení jedné z variant rozhodlo hlasování
Hned dvakrát se poklonili pastýři
Spasiteli v podloubí Arcidiecézního
muzea. V doprovodu andělů, přesně
podle stejnojmenného obrazu El Greka,
který byl do Olomouce zapůjčen
z Metropolitního muzea v New Yorku.
Právě „živý“ obraz z happeningu pak
v expozici Arcidiecézního muzea skutečný originál na dva týdny nahradil.
Při příležitosti vystavení obrazu španěl
ského manýristy vyhlásilo Muzeum umění
Olomouc veřejný konkurz na ztvárnění jed
notlivých postav. Zájemců se přihlásilo tolik,
že se obraz oživoval dvakrát. O tom, která

Živý obraz A

školní jídelny, obě ztvárnily anděly. Rodina
Petrželkových počítala s tím, že půjde o jedi
nečný zážitek. V jejich rukou proto nechybě
la ani videokamera. Miroslav Petrželka navíc
sám maluje. „Jsem samouk, maluji zátiší, por
Josef a dva andělé byli z rodiny
tréty, ale i podle Renoira a Vermeera nebo
Danu Petrželkovou z Havířova zaujala výzva Tamary Lempické,“ popsal.
Žákyně deváté třídy Anička Kotlárová
v novinách. Angažovala téměř celou svou
byla tak podobná Panně Marii, že roli nemoh
rodinu – manžela, snachu a vnučku, syn
la odmítnout. „Naše rodinná kamarádka nás
na fotografování nemohl. „Ten obraz jsem
v té době ještě neviděla, ale myslela jsem si, že upozornila, že se byla podívat na ten obraz
a že Marie je úplně jako naše Anička,“ uvedla
manžel může být jakoukoliv postavou,“ řek
la Petrželková. Manžel Miroslav, důlní zámeč její matka Ivana Kotlárová. Na podobě El Gre
kovy Marie a Aničky se shodl i lektor Muzea
ník v důchodu, nakonec dostal roli Josefa.
umění Marek Šobáň, který fotografování
Vnučka Radka má za sebou maturitu z dra
živého obrazu zorganizoval.
matické výchovy a snacha Radka je vedoucí
varianta bude vystavena, rozhodovala veřej
nost hlasováním na sociálních sítích a muzej
ním webu. Zvítězila varianta A, která získala
102 hlasů, zatímco varianta B 89 hlasů.

Živý obraz B

Marie – Anna Kotlárová

Marie – Tereza Žváčková

Josef – Miroslav Petrželka

Josef – František Javůrek

Jezulátko – Jasmína Johnová

Jezulátko – Jasmína Johnová

Pastýř 1 – Pavel Dostál

Pastýř 1 – Miroslav Myšák

Pastýř 2 – Jiří Roth

Pastýř 2 – Jiří Vorel

Anděl 1 – Radka Smejkalová

Anděl 1 – Marie Mičková

Anděl 2 – Radka Petrželková

Anděl 2 – Lenka Trantírková

živý obraz

Napřed gesta
Před fotografováním se večer všichni „herci“
shromáždili u El Grekova plátna. Naposledy
si vrývali do paměti gesta, která budou muset
před objektivem napodobit. Ale to už sálem
zněly Šobáňovy pokyny. „Tak pro první obraz
jako Josefa máme támhle pana Petrželku,
jako Marii tady Aničku…“ rozděloval role. Scé
na se fotila dvakrát, ale na obou živých obra
zech se opakuje pouze neznámá postava vzadu
v podání mluvčího muzea Petra Bielesze a Ježí
šek. Roli Jezulátka dostala Jasmína Johnová,
půlroční dítě jedné z muzejních lektorek.
„Na druhém obrazu bude Marií Tereza Žváč
ková a jako Josef její partner František,“ před
stavuje jednotlivé aktéry Šobáň. Představí
i anděly a jednoho z pastýřů. „Druhým pastý
řem je pan Vorel ze Zlína, ale ten nám zatím
nedorazil. Ani druhé dítě tady zatím nemáme,“
hlásil Šobáň. A všechny postavy upozornil,
že prostor v podloubí Arcidiecézního muzea
je přece jen užší než na El Grekově obrazu.
„Možná bude trošku náročné vás tam všech
ny napasovat,“ poznamenal. Za chvíli se sálem
ozve rytmické tleskání, jako signál, že je čas
expozici opustit a odít se do látek. Zvířata
při fotografování nahradí makety z lepenky
vytvořené podle obrazu.

Úleva a potlesk
Připravené sokly a praktikábly už pokrý
valy drapérie, na místě byla i světla a stativ
s fotoaparátem Markéty Ondruškové. „Prv
ní zkoušku osvětlení jsem jeden večer děla
la sama, aby bylo co nejvěrnější. Nasvětlují
se tři místa různou intenzitou, tak jsem si
to musela expozičně sladit. O týden pozdě
ji přišla na řadu i generálka se zaměstnanci
muzea,“ sděluje novinářům do kamery. V prů
běhu večera se na place objeví několik dalších
fotografů a kameramanů z různých redakcí.
Jeden si dokonce střihne roli pastýře. Zvuky
bude lovit do mikrofonu redaktorka rozhla
su. Přijedou ale i skuteční diváci, kteří chtě
jí fotografování jen vidět, mezi nimi i rodina
z Prostějova s americkou neteří na prázdni
nách. Světla a shon přilákají na nádvoří také
skupinku italských studentů.
Do obrazu se přihlásil i jeden z členů Spol
ku přátel Muzea umění Olomoučan Pavel
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protože se s Markem Šobáněm známe od dět
Dostál. „Možná kdybych měl více vousů, byl
ství. Připadalo mi to úžasné a chtěla jsem být
bych tomu pastýři podobnější,“ uvažoval.
Naopak navíc proti předloze měl na noze teto toho součástí,“ přiznala kantorka výtvarné
výchovy na gymnáziu v Uničově.
vání. Ale když poklekl, fotografce se líbilo.
Na věži dómu svatého Václava už dáv
Aranžování postav se s nesmírnou pečli
no odbila desátá. Ale podruhé jde vše svižně
vostí a vytištěným obrazem v ruce věnova
jako na drátkách. Vzniká druhá varianta. Jak
la druhá muzejní fotografka Tereza Hrubá.
podotkla fotografka Ondrušková, živý obraz
Kontrolovala každý záhyb látky, správné
nikdy nebude přesnou kopií malby a dva živé
natočení paží, vystrčení nohou, pohledy očí.
obrazy nebudou nikdy úplně stejné.
„Marie trochu zaklonit, tu levou ruku tro
Podle Šobáně je vytváření živého obrazu
chu výš, a vy, to rameno dopředu…“ ozývají se
vděčná animační metoda, s níž běžně pracuje
pokyny. Sledují to tiše i herci druhé skupiny
a jeden muž vzadu. „Vy jste pan Vorel? Výbor při zprostředkování umění školákům. Přesto
ně, že jste dorazil,“ přivítá zlínského architek ale cítil zodpovědnost, aby si lidé, kteří při
jeli z dálky, neřekli, že to byla marná cesta.
ta Šobáň a má radost, že se nikdo z pastýřů
Další živý obraz pro veřejnost v plánu nemá.
nebude ve druhém obrazu opakovat.
Konečně je vše připraveno. „Vydržte, nehý „Nerad bych se opakoval. S uměním umíme
pracovat ještě i jinými způsoby,“ řekl Šobáň.
bat, Ježíška…“ organizuje scénu fotografka
El Grekovo Klanění pastýřů do Olomouce
Ondrušková. Michaela Johnová položí dce
zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yor
ru doprostřed. „Fotíme!“ Několikrát šleh
ku výměnou za zápůjčku Tizianova obra
nou blesky, několik dalších cvaknutí spouště
zu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého
pro jistotu. A je to. Přichází úleva z napětí
arcibiskupství. Vystavení metr a půl vyso
i z toporných gest. A potlesk.
kého obrazu z let 1605 – 1610 bylo do počátku
Dvakrát a dost
září součástí oslav deseti let od otevření Arci
„Kupodivu to bylo fyzicky dost náročné. Oni ti diecézního muzea Olomouc.
malíři si na těch obrazech dost vymýšleli, ty
vykloubené ruce a protažené nohy, to nikdo
nemá,“ komentoval s nadhledem svou účast
v živém obrazu Jiří Roth. Výzvu slyšel v roz
hlase na Vltavě, a aby hrál pastýře, přijel až
z Libochovic ze severních Čech.
Naopak miminko pro druhý obraz do muzea
nedorazilo. Jasmínka se tak usmívala znovu
na Marii a Josefa, jen věkový rozdíl mezi její
mi „rodiči“ byl podstatně menší. Místo žáky
ně deváté třídy byla v růžovém rouchu Tereza
Žváčková. „Vykouklo to na mě na facebooku,

•

Varianta A živého obrazu doplnila na dva týdny obrazárnu
olomouckých biskupů a arcibiskupů.

El Greco, Klanění pastýřů, asi 1605 – 1610
Metropolitní muzeum, New York

divadlo hudby
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říjen q Tomki Němec
Jan Šibík r listopad

Listopadový
profil
Divadla
Feste
Listopad, v němž si připomínáme události sametové
revoluce, bude v programu Divadla hudby orámován
profilem brněnského Divadla Feste. Základním dramaturgickým směřováním souboru, který v názvu nese
jméno šaška z Večera tříkrálového, je společensko-kritický postoj. Ten má za cíl nahlížet na věci tabuizované
a často nejednoznačné. Politické zaměření a angažovanost vede divadelníky ke snaze dekonstruovat zažité
úhly pohledu a stereotypy.
Umělecký šéf Divadla Feste Jiří Honzírek spolupracuje na inscenacích s profesionály v oboru a s herci
zejména z brněnských divadel, ať už se jedná o HaDivadlo či Divadlo Husa na provázku. Na tématech svých
inscenací soubor spolupracuje také s akademickými
pracovišti – Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, s lidskoprávními, ekologickými či genderovými
organizacemi.
Hru Husina napsal sociolog médií Jakub Macek.
Je zaměřena na všudypřítomná média, jako nejsilnějšího interpreta dění v současném světě. Ruku v ruce je
však vidění aktuálních událostí ovlivněno těmi minulými. V postkomunistické zemi je nezbytné znát vlastní
historii a Feste nyní hledá větší míru sebekritiky. Trenažér jedné revoluce proto sleduje revoluční události roku
1989 dnešníma očima, hlavní pozornost je směřována

Hostem říjnového pokračování tradiční talk
show Davida Hrbka v Divadle hudby bude
Tomki Němec, osobní fotograf Václava Hav
la. Několikrát byl oceněn v prestižní soutěži
World Press Photo, poprvé v roce 1991 za jeho
dnes již slavnou fotografii prezidenta Havla
překvapeného mořskou vlnou v Portugalsku.
Ta byla také zařazena do putovní výstavy
soutěže. Jedním z témat rozhovoru tak bude
samozřejmě osobnost Václava Havla. Autor
právě vydává knihu svých fotografií s býva
lým prezidentem, o níž bude také řeč. Mode
rátor se však bude ptát i na autorův přístup
k fotografii a k fotografovaným subjektům.

především svými reportážními fotografiemi
z válečných konfliktů. Naposledy vzbudily
velké vášně jeho fotografie syrských uprch
líků. O tom, ale i lecčem dalším bude během
večera řeč. Na řadu přijdou jako vždy i divác
ké dotazy.

pondělí 14. listopadu v 19.00 hodin

k tomu, jak se podílely a stále podílejí na utváření české identity. Rekonstrukce jednání mezi OF a zástupci totality je provedena interaktivní formou, v níž mají
diváci příležitost vyzkoušet si vlastní reakce. Profil
bude uzavřen inscenací Moc bezmocných, vycházející ze slavné eseje Václava Havla věnovaného památce Jana Patočky. Zde se Divadlo Feste vrací s otázkou,

pondělí 31. října v 19.00 hodin

zda v posttotalitní společnosti nestavíme jen další,
anebo jiné druhy totality.

V listopadu bude David Hrbek promlouvat
s reportážním fotografem Janem Šibíkem ,
laureátem velké řady světových oceně
ní, včetně World Press Photo. Je známý

Husina q 1. 11.
Osmdesátdevět – Trenažér jedné revoluce q 28. 11.
Moc bezmocných q 29. 11.

Dny židovské kultury s příměsí češtiny první republiky
Charismatický izraelský pilot, jedno z „Wintonových dětí“, Hugo Marom byl hostem Dnů židovské
kultury, festivalu, který pořádalo v září již podeváté Muzeum umění.
Ještě před svým vystoupením v Mozarteu zavítal Marom do olomouckého domova pro seniory za svým bývalým leteckým instruktorem
95letým Aloisem Mutňanským. „Vůbec ses nezměnil… akorát tehdy jsi byl rotmistr, ne major,“ žertoval na úvod host z Izraele. V Olomouci poprvé letěl
letadlem a poslední let s Mutňanským absolvoval na podzim roku 1948. Další výcvik izraelských
pilotů bolševická vláda zakázala. V Izraeli působil

Marom jako stíhací a zkušební pilot, později založil firmu na projektování letišť. Českou stíhačkou
letěl naposledy před rokem.
Ke společnému setkání měl Mutňaský připravena alba fotografií, Marom donesl kopie 68 let starých letových deníků.
„Celý můj život byl založený na tom výcviku,
na olomouckém kurzu. Tehdy si žádná matka
nepřála, aby její syn šel do letectva, a když už, tak
říkala – lítej nízko a pomalu, což je přesně naopak,
než jak se má lítat,“ vzpomínal Marom.
Zvučná čeština první republiky a nonšalance
z něj učinily druhý den hvězdu festivalu.

•

37

Pohádky na celý rok
Muzeum umění připravilo v Divadle hudby
desítku loutkových inscenací pro školní rok
2016/2017. Na konci září přivítala děti pohádka
Golem a alchymisté a následná pohádková díl
na. Stejně tomu bude i v dalších měsících.
Dalším opakujícím se pravidlem jsou před
stavení pro mateřské školy a základní školy.
Ta jsou na programu v dalším týdnu po víkendu,
vždy dopoledne od pondělka do čtvrtka.

Letos se v Olomouci představí renomované
soubory, mezi něž patří pražské Buchty a loutky,
Divadlo Drak z Hradce Králové nebo Teátr Víti
Marčíka.
„Inscenace loutkového divadla vnímáme jako
nástroj, který vzdělává, vychovává, motivuje
k činnosti a udržuje pozornost dětí. Loutkové
divadlo se v dnešní době stává raritou, a pro
to se snažíme zprostředkovat jak nejmenším

divákům, tak i dospělým jeho nejrůznější podo
by a formy – marionety, maňásky, javajky, sto
lové, vařečkové či stínové loutky,“ uvedla
za Divadlo hudby Sanchir Ganbaatar.
Program loutkových představení na celý rok
si můžete vyzvednout v pokladně muzea, pří
padně prohlédnout elektronicky na:

issuu.com/muzeumumeniolomouc

Nejbližší představení
foto archiv Studio dell’arte o.s.

10 Dlouhý, Široký

neděle

9. října 2016

a Bystrozraký

16.00 hod

Studio dell’arte
České Budějovice
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POHÁDKOVÁ DÍLNA
45–60 min
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ganbaatar@olmuart.cz

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

foto archiv divadla

POHÁDKOVÁ DÍLNA
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ganbaatar@olmuart.cz
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Nakresli a vystřihni a a slep si anděly.
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JE NÁM CTÍ
PODÍLET SE NA OBNOVĚ NAŠEHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Kaple Sv. Šebestiána a zvonice v Mikulově

Bazilika na Velehradě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Vlašský palác v Kutné Hoře

Pražská křižovatka (bývalý kostel sv. Anny)

Stavovské divadlo v Praze

Valdštějnský palác v Praze

Státní zámek Náchod

Zámek Náměšť na Hané

Státní zámek Velké Losiny

Státní hrad Šternberk

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

STŘECHY A STAVBY NA KLÍČ
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín

E: info@hbdelta.cz
W: www.hbdelta.cz

T: +420 571 499 130
F: +420 571 499 131
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šumění
andělských
křídel
anděl
v evropském
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umění
muzeum umění olomouc
27/10/2016 — 5/3/2017
www.olmuart.cz

partneři

mediální partneři

