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Sbírka volné grafiky představuje třetí 
nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea 
umění Olomouc. Je vnitřně rozdělena 
na dva celky – menší kolekci staré gra-
fiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvo-
lut grafiky 20. a 21. století, tedy moderní 
a současné. Návštěvníci muzea si 
budou moci výběr z obou částí pro-
hlédnout od 21. listopadu na profilové 
výstavě, která pokračuje v systematic-
kém mapování kmenového sbírkového 
fondu muzea. Současná výstava je již 
pátým projektem tohoto typu. 

Členění sbírky grafiky na dvě části zacho-
vává také koncepce aktuální výstavy 
Art & Print / Post.Print s autonomními insta-
lacemi i doprovodnými publikacemi. Hrani-
ce mezi nimi však nejsou striktně uzavřené. 
Zajímavé i překvapivé souvislosti, ať již námě-
tové, výtvarné či technologické tak může 
návštěvník hledat napříč staletími. Prezen-
tace sbírky v celém jejím časovém rozsahu 
tak přibližuje prostřednictvím vybraných děl 
nesmírně bohatou škálu podob a funkcí toho-
to specifického výtvarného oboru. 

„Kolekce staré grafiky Muzea umění Olo-
mouc nebyla, na rozdíl od grafiky moderní 
a současné, budována systematicky. Sbírka 
nemá konkrétní zaměření či vymezení sbě-
ratelských témat, přesto jsou v ní zastou-
pena nejen jednotlivá pozoruhodná díla 
významných tvůrců, ale také tisky ilustru-
jící široké spektrum námětů i forem gra-
fického umění od počátku rozvoje grafiky 
jako samostatného uměleckého druhu v 15. 
století až do závěru 19. století,“ říká Hele-
na Zápalková, autorka výstavy Art & Print 
zabývající se právě starou grafikou.

Mezi uměním a informací
O uměleckém významu grafiky dnes není 
pochyb, její postavení však nebylo vždy jed-
noznačné. Často byla chápána a vnímána 
především jako reprodukční médium, tedy 
zejména zdroj informací o historii, kultuře, 

umění. Velmi záhy se však začaly rozvíjet 
dvě navzájem se doplňující polohy grafické-
ho tisku. První a vlastně původní role grafi-
ky vychází z možnosti reprodukovatelnosti, 
tedy zmnožení obrazu, a představuje grafi-
ku zejména jako nástroj šíření idejí, obrazů 
či myšlenek. Stejného významu od počát-
ku nabývala také její druhá role – tedy umě-
lecká, exkluzivní, výsostně autorská. Obě 
polohy se přitom mohly vzájemně potkávat, 
prolínat či doplňovat. 

Na provázanost technologie utváření gra-
fického obrazu s výtvarným záměrem auto-
ra poukazuje název části výstavy věnované 
staré grafice. „Na vybraných exponátech pes-
tré muzejní kolekce vypráví příběh grafiky 
v průběhu jejího historického vývoje i širo-
kou škálu jejich výtvarných, námětových 
i funkčních podob. Pro snazší orientaci jsou 
výstava i katalog vnitřně členěny do několi-
ka autonomních kapitol, sestavených chrono-
logicky, tematicky, autorsky nebo i s ohledem  i

 ART & PRINT
PŘEDSTAVÍ PŘÍBĚH 

STARÉ GRAFIKY
Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc 

Muzeum moderního umění  |  Kabinet, Salon 
21. 11. 2019 – 1. 3. 2020
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Michael Wogelmuth, Papež Pius II. a římský císař Friedrich II., ilustrace z Kroniky světa Hartmana Schedela, 1493, dřevořez
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na původní funkci představovaných tisků. 
Námětová šíře exponátů zahrnuje sakrální 
i profánní témata, mytologie, alegorie, archi-
tekturu, krajinu, portrét i žánrové či satiric-
ké tisky,“ přibližuje podobu výstavy Helena 
Zápalková.

Unikáty staré jako Amerika
Návštěvníci uvidí opravdové unikáty. Mezi 
nejstarší exponáty sbírky náleží dřevořezy 
Michaela Wolgemutha z německého vydá-
ní tzv. Schedelovy kroniky světa z roku 1493, 
tedy z doby kdy Kryštof Kolumbus objevo-
val Nový svět. „V téže době můžeme najít 
počáteční rozvoj grafiky jako ilustrační 
techniky,“ říká Zápalková.

Nejstarší hlubotisky ve sbírce předsta-
vují drobné mědiryty jihoněmeckých tzv. 
malých mistrů, působících v první polovi-
ně 16. století (Heinrich Aldegrever, Barthel 
Beham). Podstatnou měrou jsou ve sbír-
ce i na výstavě zastoupeny grafické listy 
nizozemských rytců pozdního manýrismu 
z konce 16. a první poloviny 17. století, tedy 
doby skutečně „zlatého věku“ rozvoje mědi-
rytecké techniky. „Namátkou jde o jména 
jako Cornelius Cort, Philipp Galle, Crispijn 
de Passe, Johann Wierix, Aegidius a Johann 
Sadelerové, Hendrick Goltzius, Jacob Mat-
ham, Johann Muller a další,“ vyjmenovává 
autorka výstavy.

V 17. století přinesla nové možnosti 
výtvarného vyjádření a podstatné uvolnění 
rukopisu technika leptu, zdokonalená výji-
mečným francouzským grafikem Jacquesem 
Callotem, ani jeho tisky nebudou na výsta-
vě chybět. Stejnou technikou vytvořil své 
nesmírně početné grafické dílo (více než 300 
leptů) také patrně nejznámější český grafik 
Václav Hollar. 

Nevelkým počtem, ale výjimečnou kva-
litou jsou ve sbírce zastoupeny ukázky děl 
italských grafiků 17. a 18. století. „Lidé uvidí 
například lepty Pietra Testy, Salvatora Rosy 
nebo Giovanni Battisty Piranesiho. Bohatou 
škálu podob a funkcí knižní grafiky 18. sto-
letí zastupují na výstavě například tisky 
Michaela Jindřicha Rentze, předního rytce 
a ilustrátora vrcholného baroka, působící-
ho ve službách hraběte Františka Antonína 
Šporka,“ láká návštěvníky Helena Zápalko-
vá. „Autory zejména česko-rakouské oblasti 
je ve sbírce zastoupena také grafika pozd-
ního 18. a zejména 19. století, jmenovitě 
Josef Bergler, Antonín Mánes, Josef Führich, 

Bedřich Havránek, Julius Mařák,“ dodává 
kurátorka výstavy.

K tradičním technikám tisku z výšky 
a hloubky se v samém závěru 18. století při-
pojila také litografie, postavená na principu 
tisku z plochy. Jako rychlá a přesná repro-
dukční technika byla dlouhou dobu nepřeko-
natelná. Její univerzálnost a výrazová škála 
zároveň oslovovala řadu umělců. Význam-
nou roli ovšem sehrála zejména jako pružná 
ilustrační technika i v oblasti politické sati-
ry či karikatury. Tento typ tisku na výsta-
vě představují ilustrace Honoré Daumiera 
a Paula Gavarniho pro francouzský satirický 
časopis Le Charivari. •

 i

POST.PRINT 
UKÁŽE PESTROST 

UMĚNÍ
Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc 

Muzeum moderního umění | Trojlodí 
21. 11. 2019 – 1. 3. 2020
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Jacques Callot, Malý pohled na Paříž z nábřeží D’esclaves (Obchod s otroky), 1629, lept

Hendrick Goltzius podle Pietera Coecka van Aelst, Poslední večeře, 1585, mědiryt

 i
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Ivan Chatrný, Členění, 1970, serigrafie na papíře Marie Blabolilová, Židle a stůl, 1987, lept na papíře Sarah Schumann, bez názvu, 70. léta 20. století, ofset na papíře

Josef Váchal, Zamrzlý vodopád, 1913, čárový lept a akvatinta na papíře 

Autorka výstavy Post.Print | Sbírka gra-
fiky Muzea umění Olomouc o možných 
způsobech práce s grafikou komuniko-
vala s řadou kurátorů, autorů i tiskařů. 
Za posledních třicet let se situace skuteč-
ně zásadně proměnila mimo jiné i proto, že 
se změnilo samo chápání média, jeho mož-
ností a limit. Z její korespondence vybírá-
me odpovědi Doroty Folga-Januszewské, 
Kateřiny Kyselicy a Bredy Škrjanec. 

 Milá Doroto, Bredo a Kateřino, 
krakovské Mezinárodní trienále grafiky je už 
za námi, před námi je však olomoucká výsta-
va sbírky grafiky. Výstava se opírá o tezi 
amerického filozofa Alvy Noëho, který chá-
pe umělecké dílo jako zvláštní nástroj, jímž 
se vztahujeme ke světu. Četla jsem Doro-
tin esej o pangrafismu v katalogu ke kato-
vickému trienále a vidím mezi obojím řadu 
podobností. I pro mne je základem práce 
s „prostorem“ (imaginativním, duševním, 
fyzickým) a její vtělení do grafického tisku. 
Chtěla bych Vás v této souvislosti požádat 
o laskavost: zajímal by mne Váš pohled, sou-
časný stav a globální kontext věci. Mohly 
byste k tomu napsat pár slov? 
Bára
Barbora Kundračíková, 22. 6. 2019

 

 Milá Barboro, 
pokusím se odpovědět hned, protože jsem 
v pangrafismu úplně ponořená. Tedy: Co se 
změnilo za posledních 30 let? Co se stane teď?  
A co myslím pangrafismem?

Pozoruji zásadně odlišné chápání toho, co 
to je grafika. Mladí umělci sami grafický svět 
vytvářejí. Včera byl ve Varšavě otevřen tzv. 
KISSPRINT, výstava od začátku až do kon-
ce vytvořena studenty. Proč? Myslím, že mají 
pocit, že grafická tvorba je způsob myšlení. 
Není to jen „tisk“, je to vytváření virtuální, tj. 
potenciální matrice, a její následné zpracování, 
jež je nejcennějším ziskem konceptuální práce 
a dílenské zkušenosti. Na konci mohou použít 
digitální tisk i ruční práci, spíše mají ale tenden-
ci vytvářet skutečný, čtyřdimenzionální prostor 
(čtvrtou dimenzí je přitom čas, kdy se na dílo 
díváme), do něhož vstupujeme naší myslí. 
Jeden z mých studentů zde prezentuje „okulo-
grafii“ – když jste v „okulografu“ [v českém pro-
středí se užívá anglický výraz eye-tracking] 
a soustředíte pozornost na některou část tisku, 
ty části, na které se díváte, se stávají ostřejší-
mi a přesnějšími. Je to komplikovaná instalace. 
A zkouška diváka!

V jiném smyslu lze hovořit o tom, že se z gra-
fiky stává jakýsi „workshop jedinečného“ 
ve veřejném prostoru. Příkladem budiž „Refu-
ges of Images“ (Útočiště obrazů), výstava 

Vojtěch Preissig, Max Švabinský, 
Bohuslav Reynek, Zdeněk Sýkora, 
Victor Vasarely, Dieter Roth či Adriena 
Šimotová jsou jen některá jména uměl-
ců, jejichž dílo najdete ve sbírce gra-
fiky Muzea umění. Výběrem z této 
kolekce se bude moci potěšit široká 
veřejnost ve druhé části výstavy gra-
fiky nazvané Post.Print, která se ve 
výstavním sále Trojlodí zaměří na její 
moderní podobu. 

„Olomoucká sbírka grafiky je výjimečná v toli-
ka ohledech, že je těžké si vybrat pouze jediný 

– rozhodně je jednou z nejpočetnějších, nejtra-
dičnějších, zároveň ale také nejbohatších. To 
vše samozřejmě vyplývá z vlastností média – 
vizuálního, spojeného s papírem, prostorově 
tedy nenáročného, dostupného, proměnného. 
Právě díky tomu se však ukazuje úchvatná 
pestrost umění, respektive toho, co to vůbec 
může znamenat,“ říká Bára Kundračíková, 
kurátorka výstavy moderní grafiky.

Grafika všude kolem nás
Grafika je komplexní fenomén, jehož význam 
dalece přesahuje rámec výtvarného umění 
či vizuální kultury, protože zásadně ovlivni-
la způsob našeho přemýšlení, učení se, tvo-
ření i sdílení. „Grafika je integrální součástí 
odborných atlasů, dětských knih i virtuál-
ního prostoru – a samozřejmě také galerij-
ních sbírek. Je všude kolem nás,“ zdůrazňuje 
Kundračíková.

Cílem výstavy je nejen prezentovat kon-
text samotné sbírky, která je v rámci Muzea 
umění jednou z kmenových, ale také pouká-
zat na rozšiřování grafického způsobu vidění 
světa mimo rámec umění. „Jestliže je umělec-
ké dílo výjimečným nástrojem našeho vzta-
hování se ke světu, je grafika svého druhu 
mapou – zhmotnělým procesem uvažování: 
vzniká ve fázích, je konstrukcí, která volbou 
techniky pouze začíná, zároveň ji lze libovol-
ně reprodukovat,“ vysvětluje autorka výstavy. 

Kolekce grafiky se opírá především o dvě 
roviny – dějiny českého, potažmo středoev-

ropského výtvarného umění a krajinářskou 
tvorbu. „Zjevně je to tedy ,prostor‘, co demon-
struje. Proto jsem také využila tohoto klíče – 
a v návaznosti na kolekci grafiky staré, jejímž 
hlavním leitmotivem je vztah umění a řemes-
la, respektive osamostatnění tisku, jsem se 
pokusila spektrum dále rozevřít,“ nastiňuje 
podobu výstavy Kundračíková.

Střed přesýpacích hodin
Olomoucká sbírka grafiky je budovaná tra-
dičně, což znamená, že obsahuje pouze 
finální tisky – žádné matrice či prostorové in-
stalace. „Výběr a skladba exponátů nicméně 
nemají jiný cíl, než poukázat na skutečnost, 
že obraz je svorníkem, úhelným kamenem, 
v němž se schází nekonečný počet poten-
cialit, jež v sobě obraz, jeho tvůrce i divák 
skrývají. Představuji si, že je středem pře-
sýpacích hodin, vosím pasem času a význa-
mu – a mám přitom před očima díla Jamese 
Ensora, Bohuslava Reynka, Marie Blabolilo-
vé nebo Otto Piena. Dobré umělecké dílo je 

takové, jež v nás dokáže evokovat nekonečné 
autonomní světy,“ zdůrazňuje kurátorka sbír-
ky grafiky.

Výstava Post.Print zároveň demonstru-
je ryze pozitivní záměr institucí muzejního 
typu ochraňovat, spravovat a učit. Náleží tak 
do dlouhé řady stále výjimečnějších sbírko-
vých výstav, které však muzeum připravuje 
opakovaně právě proto, aby ukázalo základní 
limitu všech svých činností. Výstavu dopro-
vází také katalog, který představuje součas-
ný stav sbírky ve smyslu „work in progress“. 

„Grafika může být ,menším‘ uměním, protože 
je na papíře a je reprodukovatelná, či dokon-
ce ‚pouze‘ uměním, a přesto je zrcadlem celé-
ho lidského světa, jeho organizace. Proto post.
print – proto pangrafismus,“ uzavírá Kundra-
číková. Což mimo jiné naznačuje jak expozice, 
do níž svými kresbami zasáhla Markéta Hli-
novská, tak knížka. Obojí demonstruje plas-
ticitu tvaru, významu, gesta, jež se neustále 
přeskupují, revidují a tvoří světy nové, jejich 
nekonečné interpretace. •

Současný tisk v globálním kontextu 
„Grafika rulez“

9VÝSTAVA VÝSTAVA

       Ahoj Báro,
podle mého je důležité chápat současnou gra-
fiku jako širší koncept, rozšířené pole praxe 
a tisk jako jeden z mnoha výstupů nebo forem. 
Chápu současnou grafiku, jež v minulosti často 
stála v opozici vůči jiným médiím, hlavně mal-
bě, jako by je nejen všechny dohnala, ale pro-
stoupila, a to zejména díky používání nových 
technologií založených na principu matrice 
(multimédia). Tím, co tomuto vývoji zoufale 
nestačí, je nicméně teorie, kritická a kurátor-
ská praxe.

Zajímá mě práce umělců, kteří postupu-
jí napříč médii – příkladem budiž Jasper Johns, 
Louise Bourgeoise či Zarina, pro niž je papír 
zajímavý nejen jako povrch určený pro tisk, ale 
také jako materiál s vlastní historií a vlastnost-
mi. Mým osobním favoritem je však William 
Kentridge, kombinující kresbu, grafiku, animo-
vaný film a přetváří tak politická témata v poe-
tické alegorie. 

Vždycky říkám, hlavně když se vracím 
ze svých cest po (kontinentální) Evropě, že 
v New Yorku žijeme v jakési „grafické bubli-
ně“. Existují nekomerční tiskařské dílny, které 
jsou otevřeny veřejnosti (Robert Blackburth 
Printmaking Workshop, Lower East Side 
Printmaking Workshop, Manhattan Graphics 
Center), neziskové galerie (International Print 
Center New York), malé nezávislé dílny a řada 
galerií (Pace Prints, Gemini G.E.L., Marlborou-
gh Graphics, Hauser & Wirth, Brooke Alexan-
der). A jsou zde také mezinárodní umělecké 
veletrhy specializované na grafiku a autorskou 
(veletrh IFPDA, veletrh E / AB, veletrh NY Art 
Book Printed Matter). 

Myslím, že je důležité mít místa, která slouží 
jako centra současného umění – jak pro obec-
nou veřejnost, tak tu 
profesionální, rozvíje-
jí zájem a znalosti a sta-
noví referenční body 
pro budoucí diskurs.
1. 9. 2019, New York

Kateřina Kyselica
Umělkyně, autorka, ředitelka společnosti KADS 
New York a šéfredaktorka časopisu Celebrating 
Print, který se zabývá volnou grafikou ve střední 
a východní Evropě. Věnuje se globální propagaci 
středoevropské grafiky.

   Báro,
grafice se věnuji tak dlouho, až jsem zapomně-
la, že nebyla mou vědomou volbou, ale důsled-
kem shody několika okolností a šťastné náhody. 
V průběhu těch třiceti let se mi však vryla pod 
kůži. Pokud bych se zajímala jen o jeden typ 
umělců, nedělala bych svou práci dost dobře. 
Pravdou ale je, že patřím k těm, kteří za nezbyt-
nou považují angažovanost. Proto na mě pře-
svědčivě působí umělci užívající médium grafiky 
právě z toho důvodu, že vyhovuje jejich umě-
leckému poselství. A to zdaleka nejen proto, že 
v sobě zahrnuje možnost reprodukce, neřku-

-li kopie. Dalším a dalším kontinuálním množe-
ním svého díla totiž umělec násobí jeho sílu. Já 
chápu grafiku v nejširším smyslu slova. Co se 
hodnoty týče, nerozlišuji mezi grafikou a tiskem, 
zajímám se také o produkty technického věku, 
v němž je cirkulace pixelů, potažmo technických 
obrazů skutečně masivní. 

S jistotou tvrdím, že současný tisk směřu-
je k zajímavým a novým řešením, protože je 
výrazně integrován v současné vizuální kultu-
ře. A za všechny zmiňuji alespoň – Christiane 
Baumgartner, Thomase Kilppera, Seana Coul-
fielda, Teraokeho, Swenda Alana Sorensena, 
Helen Chadwick, Marilene Oliver, Blancu Munoz, 
Andrewa Rafteryho, Thomase Bayerlea, Micha-
ela Schneidera, Marii 
Bonomi... Existuje tolik 
skvělých děl, která kore-
spondují s tím, co jsem 
napsala výše.
26. 7. 2019, Lublaň

Breda Škrjanec
Dlouholetá kurátorka Mezinárodního centra gra-
fických umění v Lublani. Vyjma řady mezinárod-
ních výstav byla také třikrát hlavní kurátorkou 
lublaňského Grafického bienále. Píše a publikuje 
texty o současném umění.

 

v Benátkách, jíž jsme letos v květnu připravili 
s Blazejem Ostojou Lniskim. Grafické prv-
ky jsou včleněny do kontextu tradiční mal-
by a plastiky, což je tedy jen začátek, přičemž 
autonomní tisky z výstavy „Personal Structu-
res“ (Osobní struktury) 
dál zůstávají ve městě 
jako „atomy umění“. 

K přemýšlení je 
toho mnoho – můžeme 
pokračovat…, 
23. 6. 2019, Varšava

Dorota Folga-Januszewska
Dlouholetá kurátorka sbírky grafiky Národního 
muzea ve Varšavě a jeho ředitelka v letech 2007 

– 2008. Profesorka varšavských University Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego a Akademie výtvar-
ných umění. Prezidentka polské sekce ICOM 
a čestná členka poroty Mezinárodního trienále 
grafiky v Krakově.
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Dlouhých patnáct let musel Ivo Binder čekat, až 
se mu splní jeho dětský sen – studovat historii 
umění. Komunistický režim mu to totiž striktně 
zakázal, a tak místo soch, obrazů, kreseb a grafik 
studoval zemědělství. Přesto na umění nezane-
vřel a věnoval se pololegálním výstavám a alter-
nativní kultuře. Když pak přišel listopad 1989, 
na nic nečekal a splnil si své dávné tužby – přihlá-
sil se na filozofickou fakultu.

„Rok 1989 byl v mém životě opravdu zlomový. 
Po revoluci jsem začal studovat, otevřel s přítelem 
Karlem Rechlíkem galerii a konečně jsem se věno-
val tomu, čemu jsem chtěl,“ říká Ivo Binder.

Dědictví dědečků
Jeho láska k umění, ale i peripetie s režimem mají 
kořeny až u jeho prarodičů. „Komunistům jsem 
nevadil já osobně, ale mí dědové. Jeden z nich měl 
malou konzervárnu a zavařoval houby, druhý měl 
zemědělské hospodářství. Tím pádem jsem byl brán 
jako vnuk kulaka a živnostníka. Těmito důvody mi 
alespoň vysvětloval ředitel gymnázia, proč mi nedo-
volí podat přihlášku na univerzitu. Dokonce mi řekl, 
že můžu být rád, že jsem s takovým původem mohl 
vůbec vystudovat gymnázium,“ vzpomíná Binder 
na tvrdý střet s totalitou. „Můj původ byl přitom 
asi jediným důvodem, protože v rodině nikdo nebyl 
nějak aktivně politicky exponovaný, ale takových 
případů bylo tehdy bohužel více.“

Dědeček Ivo Bindera však stojí i za jeho láskou 
k umění. „Podporoval některé regionální umělce 
a já jsem vyrůstal mezi jejich obrazy a sochami. 
Dědeček mě ovlivnil spíše nepřímo, protože jsem 
se narodil až po jeho smrti. Nicméně jeho přítelem 
byl sochař Josef Kapinus, který mi jej svým způso-
bem nahrazoval. Strávil jsem u něj v ateliéru kus 
dětství, chodil jsem tam rovnou ze školky a pozdě-
ji i ze školy. Kapinus dělal hodně portrétní busty. 
Mimo jiné portrétoval celý okruh lidí z řad hostů 
a přátel básníka Otokara Březiny, který v mém 
rodišti, v Jaroměřicích nad Rokytnou, působil. 
Od malička jsem tak vnímal a poslouchal jeho 
vyprávění o těchto osobnostech. Měli jsme spolu 
opravdu pěkný vztah, který byl rozhodující pro 
mou lásku k umění.“

Právě osobnost Josefa Kapinuse (1900–1968) 
stála také za první zkušeností Ivo Bindera s přípra-
vou výstavy. „Kapinus nemohl studovat na akade-
mii, protože pocházel ze sociálně slabší rodiny, ale 
krátce studoval u Antona Hanaka a také soukromě 
u Františka Bílka. Spojení s Františkem Bílkem 
potažmo s jeho rodinou pokračovalo a já jsem pak 
díky tomu mohl už ve svých třinácti pomáhat dceři 
Františka Bílka s přípravou jeho výstavy na jaro-
měřickém zámku,“ líčí své kurátorské začátky.

Nespokojený zemědělec  
a zrod kunsthistorika
Po maturitě v roce 1975 a nepříjemném rozhovoru 
s ředitelem školy bylo jasné, že sen o studiu historie 
umění je pryč. Tehdy se Ivo Binder rozhodl zkusit 
štěstí na zemědělské škole. „Komunisté mě nechtěli 
dokonce pustit ani na ni. Musel jsem kvůli tomu 
změnit bydliště, takže jsem pak krátce žil v Ostra-
vě. Chtěl jsem se tehdy věnovat ekologii, přišlo mi 
to z etických důvodů potřebné. Když se mi školu 
podařilo dostudovat, tak jsem ale žádnou příle-
žitost k práci ekologa nenalezl. Začínal jsem jako 

technik v národním podniku Oseva, v oddělení 
,tabulkových králů‘ – v zemědělské administrativě,“ 
prozrazuje Ivo Binder.

Práce s tabulkami však byla pro člověka s umě-
leckým cítěním ubíjející. „Pokusil jsem se několikrát 
uplatnit v něčem, co by pro mě bylo smysluplnější, 
jako třeba práce v knihovně Vysoké škole zeměděl-
ské. Pokaždé to však narazilo na špatný kádrový 
profil, takže z toho zase nic nebylo.“

Své sny si plnil alespoň soukromě – po celá 
osmdesátá léta pořádal nejrůznější pololegální 
výstavy. V roce 1987 se přece jen vymanil z „tabul-
kového království“ a stal se vedoucím brněnského 
kina Družba. „Už při nástupu jsem měl slíbeno, že 
budu moci dělat i výstavy ve foyeru kina, což se 
také splnilo.“

Zlom znamenal rok 1989. Jeho prvním velkým 
polistopadovým rozhodnutím bylo konečně si 
doplnit vzdělání. „Začal jsem hned v roce 1990 
dálkově studovat dějiny umění a k tomu jsem vedl 
malou galerii, kterou jsme však po dvou letech 
museli zavřít. Studovat v pozdějším věku bylo 
těžké, člověk už nemá takový drajv a ani tolik času. 
Tehdy jsem měl už tři děti,“ podotýká Binder.

„Připadal jsem si jako vrátný v redakci Lidové 
demokracie, který vystudoval medicínu, udělal 
státnice, ale nepustili jej k promoci, protože se 
zúčastnil protikomunistických demonstrací v roce 

1948, a tak vlastně celý život pracoval v různých 
pomocných lékařských profesích a až jako důchod-
ce dostal diplom doktora medicíny, ale s douškou, 
že nesmí vykonávat lékařskou praxi. To byly tako-
vé mé vnitřní pocity,“ říká Ivo Binder. „Každopádně 
studium v pozdním věku už podle mě není tak 
plnohodnotné, jako když může člověk studovat pět 
let v kuse.“

Po uzavření galerie pracoval v antikvariátu. 
„To byla pro mě významná zkušenost. Tehdy se 
tam objevila spousta zajímavých materiálů. Bylo 
krátce po revoluci a v soukromých sbírkách dochá-
zelo k velké turbulenci. Rukama mi prošly velmi 
zajímavé práce na papíře, knihy a grafické listy. 

DALIBOR SEDLÁK PROFIL

 i

„Umění je pro mě životní potřebou“
Ivo Binder *1955

Téměř deset let se v Muzeu umění stará o sbírku kresby, na svém kontě má za tu dobu dvanáct výstav,  
které v prostorách muzea připravil. Například letos představil veřejnosti díla Miroslava Šnajdra ze sbírek 

MUO. Jeho kniha Uhlem, štětcem, skalpelem… získala v roce 2017 ocenění v prestižní soutěži Gloria 
musaealis. K vysněnému studiu historie umění se přitom dostal až ve svých pětatřiceti letech.

IVO BINDER

oblíbení autoři
„Mými oblíbenými autory jsou 

vždy ti, kterým dělám výstavu. 
Prvním autorem, u jehož výsta-
vy jsem asistoval, byl František 
Bílek, kterého jsem velmi proží-
val. Pocházím z Jaroměřic nad 
Rokytnou, kde byla v Březinově 
muzeu spousta jeho prací: 
básníkův náhrobek na hřbito-
vě, busta na Březinově domě... 
Bílek mě provázel od nejút-
lejšího dětství, ale jsou i jiní 
třeba Mikuláš Medek, Stanislav 
Kolíbal, Radek Brož nebo Otto 
Stritzko, o němž jsem psal diplo-
movou práci a připravil jsem 
jeho retrospektivní výstavu 
v Moravské galerii. Velmi dlouho 
jsem se zabýval také dílem Jiří-
ho Šindlera, se kterým mě pojil 
vztah ke knihám. Velmi rád mám 
Ivana Sobotku, který patřil mezi 
mé přátele. Dělal jsem mu jednu 
z jeho prvních výstav právě tady 
v Olomouci.“

Instalace a zahájení výstavy Zdeňka Sklenáře v Národní galerii Číny v Pekingu v roce 2009
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IVO BINDER

mimořádných děl, například Stratilovo dílo či Inge 
Koskovou, které jsme nedávno dělali výstavu,“ 
připomíná. 

Olomoucká kresba
Za necelých deset let v muzeu udělal Ivo Binder 
dvanáct výstav, kromě Inge Koskové se například 
letos věnoval Miroslavu Šnajdrovi. „Oba jsem 
už znal před výstavami. Mirkovi Šnajdrovi jsem 
dělal výstavu v Moravské galerii a také práce Inge 
Koskové jsem měl ve výstavách, které jsem dělal 
už na předchozích pracovištích. Navíc mi byli oba 
vždycky blízcí, o to lépe se na takových projektech 
pracuje,“ zdůrazňuje Ivo Binder. 

S Inge Koskovou a Miroslavem Šnajdrem pojí Ivo 
Bindera ještě jedna věc, a to láska k hudbě. Oba se 
ve svých dílech nechávají hudbou inspirovat. „Nedá 
se říci, že jsou mi díky hudbě jejich díla bližší, i když 
je pro mě hudba velkým koníčkem. Ani se nedá říct 
koníčkem, ale je spíš potřebou. Mám hudbu velmi 
rád, a to téměř ve všech žánrech,“ říká s tím, že 
mezi olomouckými umělci má více přátel. „Vážím 
si zde celé řady lidí a ani bych je všechny nestihl 
vyjmenovat. Nedávno jsem dělal výstavu v galerii 
Caesar třeba Janě Jemelkové, které jsem uspořádal 
výstavu ještě kdysi v Brně. Opravdu je takových 
lidí celá řada.“

Pro kurátora sbírky kresby má pak Olomouc 
ještě jednu zajímavost, a to celou řadu vynikajících 
kreslířů. „Namátkou můžeme jmenovat Ladislava 
Daňka, který pracuje přímo v našem muzeu, ale 
také Pavla Herynka, Jiřího Lindovského, Oldřicha 
Šemberu, Ondřeje Michálka. Svým způsobem lze 
říct, že Olomouc je pro kresbu zemí zaslíbenou 
a těží z toho i naše muzeum.“

Přístup k této technice se podle něj v posledním 
století proměnil. „Kresba se více osamostatnila. 
Dříve byla víceméně považována za studijní přípra-
vu pro malbu obrazů a tvorbu soch. Ovšem někteří 
sběratelé se kresbě věnovali už od renesance, ale 
přesto k osamostatnění kresby jako autonomní 
techniky došlo až ve 20. století.“

Nezapomenutelné výstavy
Přípravě výstav se s většími či menšími přestávka-
mi Ivo Binder věnuje od mládí, za tu dobu jich udě-
lal nespočet, přesto mu některé výrazně utkvěly 
v paměti. „Každá z výstav měla své půvaby. Nejvíc 
v hlavě ale zůstane taková, kde se člověk naučí 
něco nového. Pro mě bylo hodně překvapivých 
momentů například při práci na výstavě Davida 

Vody a Reinholda Fätha nazvané Aenigma. Sto roků 
antropologického umění. Tam jsem se skutečně 
seznámil s celou řadou pro mě do té doby nezná-
mých, přitom velmi kvalitních autorů.“

Díky výstavě Uhlem, štětcem, skalpelem... si Ivo 
Binder prošel celou olomouckou sbírku kresby. „Bez 
nadsázky mohu říct, že mi prošla rukama každá 
kresba v muzeu. Byla to radostná práce.“ Katalog, 
který výstavu doprovázel, navíc obdržel prestižní 
ocenění v soutěži Gloria musaealis. „Ocenění jsme 
nečekali, ale samozřejmě nás velmi těšilo,“ přiznává. 

Další projekt, který se mu nesmazatelně vryl 
do hlavy, byla výstava Znak a svědectví, kterou 
připravil pro Muzeum hl. města Prahy hned v roce 
1990, tedy jako začínající student. „Výstava se týka-
la vztahu křesťanství a moderního umění, což je 
téma, které mě vždycky zajímalo. Připravovali jsme 
ji už rok před listopadem 1989, zkoušeli jsme všeli-
jaké možnosti, jak ji realizovat. Po revoluci se nám 
otevřela cesta do Muzea hlavního města a pak měla 
i reprízy v zahraničí, což byla pro mě zase vynikají-
cí zkušenost.“

Výstava v Pekingu
Díky přípravě nejrůznějších výstav procestoval Ivo 
Binder také kus světa. Nejexotičtějším zážitkem 
byla práce v Národní galerii Číny v Pekingu. „Dělali 
jsme tam v roce 2009 výstavu děl Zdeňka Sklenáře 
inspirovaných jeho pobytem v Číně, což byl cel-
kem významný segment jeho díla. Za tyto práce 
byl umělec dokonce vyznamenán Zlatou medailí 
na mezinárodním bienále umění ve Florencii v roce 
1971,“ doplňuje Binder.

„V Pekingu jsme asi deset dní výstavu připra-
vovali a potom jsem tam byl i po jejím skončení 
jako kurýr. Po celou dobu práce nás hlídaly dvě 
ozbrojené kustodky, ale čínští kolegové byli celkem 
v pohodě. V tom to bylo stejné jako za totality u nás 

– na nižších pozicích nebyli odborní pracovníci 
natolik poznamenaní ideologií, tedy alespoň se mi 
to tak jevilo.“

Výstava měla úspěch i u čínského publika. „To 
samozřejmě souviselo s tím, že jsme v Pekingu 
představovali Sklenářovo dílo inspirované Čínou. 
Šlo například o cyklus ilustrací k povídkám Wu 
Čcheng-ena o Opičím králi, které jsou tam všeo-
becně známé, či ilustrace k Mathesiovým Zpěvům 
staré Číny. I díky tomu patřila výstava k těm 
nejnavštěvovanějším v sezoně. Už na vernisáž 
se sjela spousta lidí včetně Sklenářových žáků 
z Mongolska. Přijel dokonce i tlumočník, který byl 
přidělen v roce 1955 týmu české putovní výstavy 
československé kultury, v níž působil Zdeněk 
Sklenář jako grafik.“

Ivo Bindera také po vlastních neblahých zkuše-
nostech s českou totalitou zajímalo, jak funguje ta 
čínská. „Připadalo mi, že tamější totalita je trošku 
jiná, než byla ta naše, taková rafinovanější. Místy 
měl člověk pocit, že je v demokratické společnosti, 
ale pak se objevily jednoznačné příznaky napovída-
jící, že není vše úplně normální. Nelze to jednoduše 
popsat,“ dodává. 

Soudní znalec
Kromě pořádání výstav a spravování sbírky kresby 
je Ivo Binder také soudním znalcem. „To bylo nevy-
hnutelné. Když jsem pracoval v Moravské galerii, 
tak za mnou velmi často chodili lidé a požadovali 

vyjádření či posudek na různá díla a chtěli k tomu 
razítko, které jsem tehdy neměl. Nakonec jsem 
se proto rozhodl absolvovat znalecký seminář 
a zkoušky a roku 2005 jsem byl jmenován soudním 
znalcem,“ vysvětluje svou další životní roli Ivo 
Binder.

Největší pozitivum soudního znalectví vidí 
v nečekaných setkáních. „Přivede vás k velice zají-
mavým pracím, sbírkám i lidem. Člověk se tím i učí. 
K některým autorům bych se ani jinak nedostal, 
protože mě třeba nezajímají nebo jsou z oblasti či 
oboru, který je mi vzdálenější, ale jsem nucen se 
jimi zabývat.“

Být soudním znalcem není vždy příjemné, 
zvláště pak při soudních přích. „Ty nepříliš pří-
jemné povinnosti nebo nutnosti jsou, pokud má 
celý případ soudní dohru. To pak musí znalec kon-
sekventně za svým vyjádřením stát a obhájit je. 
Tyto situace nabité negativní energií nemám rád, 
ale jako soudní znalec se jim nemohu vyhnout,“ 
přiznává.

Odchod do penze
Téměř desetileté působení Ivo Bindera na pozici 
kurátora sbírky kreseb Muzea umění Olomouc se 
pomalu chýlí ke konci. S koncem roku totiž odchá-
zí do penze. Sbírku postupně předává své nástup-
kyni Šárce Belšíkové, ale neznamená to konec 
úspěšné spolupráce. 

„Umění je pro mě životní potřebou. Doufám, že 
i nadále budu mít možnost připravovat výstavy 
a věnovat se umění. Čím jsem starší, tím více se 

rozšiřuje spektrum uměleckých směrů a tendencí, 
které mě zajímají. Velmi blízké jsou mi například 
expresívní tendence přelomu 19. a 20. století, ale 
i padesátých a šedesátých let. Doufám, že se 
s odchodem do penze s Muzeem umění úplně loučit 
nebudu. Kolegyni Šárce Belšíkové budu připraven 
být v čemkoliv nápomocen i nadále, bude-li to 
potřebovat. A věřím, že úplně nekončí ani moje 
spolupráce s řadou dalších kolegů, která byla velmi 
příjemná. Budu samozřejmě vzpomínat na mimo-
řádné sbírky i na výstavy, které jsem pod hlavič-
kou Muzea umění udělal,“ dodává Ivo Binder. •

Pracoval jsem s úžasnými artefakty od prvotisků 
z 15. století až po téměř kompletní Váchalovo kniž-
ní dílo nebo Rodinovy kresby.“

Ještě během studia nastoupil na pozici kurátora 
uměleckých sbírek do Muzea Kroměřížska. „Odtud 
jsem přešel do Moravské galerie, kde jsem pracoval 
deset let. V roce 2005 jsem krátce působil Museu 
Kampa Medy Mládkové a pak se rozhodl vyzkoušet 
práci na volné noze.“

Muzeum umění Olomouc
Jenže být kunsthistorik na volné noze není vůbec 
jednoduché, zvlášť když člověk musí živit rodinu. 

„Hledal jsem místo a narazil na konkurz v Muzeu 
umění. To mi bylo sympatické propojením Muzea 
moderního umění s Arcidiecézním muzeem a také 
jsem do Olomouce jezdil už dříve, dokonce jsem 
připravoval výstavní program pro malou galerii 
ve Wurmově ulici. Nebyla pro mě neznámým pro-
středím, měl jsem tady také několik přátel,“ říká Ivo 
Binder, který do Muzea umění nastoupil 1. dubna 
2010 jako kurátor sbírky kresby. 

„Byla to velká profesní příležitost. Zdejší sbírka 
je opravdu mimořádná a já jsem rád, že s ní mohu 
pracovat,“ říká s tím, že kresba jej vždy zajímala. 

„Je na ní vzrušující to, že je často bezprostředním 
záznamem myšlenky, citu.“

Momentálně má na starosti přes šestnáct tisíc 
exponátů. „Za bolševika se přísněji sledovaly náku-
py obrazů a soch, zatímco práce na papíře se tolik 
nehlídaly, a tak sem tam něco uteklo a bylo možné 
pořídit i práce režimem pronásledovaných umělců. 
Když se pak po roce 1990 tyto sbírky systematicky 
doplňovaly a kompletovaly, tak práce na papíře 
byly finančně dostupnější a díky tomu a pečlivé 
práci mých předchůdců je nyní sbírka velmi repre-
zentativní,“ vysvětluje Binder, čím je sbírka kresby 
mimořádná.

„Můžeme se například pochlubit pěknou kolekcí 
Gutfreundových kreseb. Z novějších autorů máme 
například krásného Mikuláše Medka nebo Adrienu 
Šimotovou, jejichž práce jsou mimořádné. Stálicí 
naší sbírky jsou pak Julius Mařák, Maxmilián 
Pirner a další. Ze soudobé kresby máme také řadu 

hudba
„Hudba je pro mne potřebou. 

Kdysi jsem dokonce hrával 
na klavír i na varhany. To už 
jsem sice pozapomněl, ale lás-
ka k hudbě mi zůstala dodnes. 
Poslouchám především vážnou 
hudbu, ale poslechnu si i jazz 
a kvalitní folklor, například 
lašský. Velmi rád mám také 
olomoucké skladatele Víta Zou-
hara, Tomáše Hanzlíka a jeho 
Ensemble Damian. Jsem rád, 
že lásku k hudbě také sdílím 
se svojí partnerkou Kateřinou, 
která řadu krásných koncertů 
také produkuje.“

literatura
„Už od dětství jsem inklinoval 

k poezii, snad i proto, že pochá-
zím z kraje Otokara Březiny. 
Jeho básně patří k mým nejob-
líbenějším. Rád čtu ale i Halase, 
Zahradníčka, Demla, Wernische, 
z mladších Rosťu Valuška, Víta 
Slívu a spoustu dalších.“

rodina
„Mám čtyři děti a mám z nich 

radost. Jsem rád, že všechny 
mají k umění pozitivní vztah, 
i když každý jinak. Nejstarší 
dcera Veronika pracuje v Národ-
ní galerii jako lektorka edu-
kačního oddělení, i když teď je 
na mateřské s vnučkou Annou. 
Mladší dcera Maruška, překládá 
ze severských jazyků, ale taky 
má pěkný vztah k výtvarnému 
umění a k hudbě. Nyní se ovšem 
věnuje čerstvě narozenému 
synovi Eduardovi, který je mým 
druhým vnoučetem. Syn Jiří žije 
ve Švýcarsku a je programátor. 
Nejmladší syn Martin se zase 
aktivně věnuje hudbě. Mám 
z nich velkou radost.“

Obálka katalogu Uhlem, štětcem,  
skalpelem..., z roku 2016

Kurátor retrospektivy Dalibora Chatrného v roce 2011

S kolegyní Klárou Jeništovou a Miroslavem Šnajdrem st. na malířově letošní výstavě

S Inge Koskovou na výstavě Kresby v loňském roce

PROFIL
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Malíře, kopisty a umělecké agenty ve služ-
bách biskupa Karla z Lichtensteinu-Cas-
telcorna prezentované na olomoucké 
výstavě Za chrám, město a vlast dopl-
ní od října biskupovi architekti. Do Arci-
diecézního muzea se totiž přesouvá část 
této výstavy z kroměřížského zámku. 

„Olomouckou výstavu zaměřenou na život 
biskupa Karla jsme se rozhodli prodlou-
žit až do 5. ledna 2020, ale bylo nám líto, že 
bychom připravili návštěvníky o její kro-
měřížskou část, která se uzavřela s kon-
cem září. Proto přestěhujeme alespoň jeden 
její segment do Arcidiecézního muzea,“ říká 
kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvníci se tak od poloviny října 
budou moci přímo v Olomouci seznámit 
s architekty, kteří přetvořili biskupovy sny 
v reálný svět a proměnili tak část válkou 
zdevastované Moravy ve středoevropský 
barokní klenot. „S biskupovými architekty 
se nově seznámíte v části výstavy nazvané 
,Moji umělci‘, kde biskup Karel mluví o tvůr-
cích, které zaměstnával nebo jejich služeb 
využíval na dálku z jejich vídeňských atelié-
rů,“ prozrazuje Kindl. „Představíme tak nejen 
nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta 
Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale 
také stavby, které pro něj realizovali. Díky 
tomu nabídneme olomouckým návštěvní-
kům komplexnější pohled na osobu Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna.“

Výstavu nově doplní architektonic-
ké plány, archivní záznamy o architektech 
i knihy, ve kterých je zachycena dobová 
podoba staveb, a to i tak významných jako je 
kroměřížský zámek či tamější Květná zahra-
da. „Chceme do Olomouce přenést celkový 
pohled na stavební činnost biskupa Karla, 
sice v menším měřítku než v Kroměříži, ale 
ve stejně výpovědní hodnotě,“ zdůrazňuje 
autor výstavy.

Originály listin
Výstava Za chrám, město a vlast II. předsta-
vuje také nejrůznější listiny spjaté s životem 
a dílem biskupa Karla z Lichtensteinu-Cas-
telcorna. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout papežovu bulu s jeho jmenováním 
olomouckým biskupem, potvrzení o absol-
vování salzburské školy či darovací listinu, 
v níž věnoval biskup svou knihovnu diecé-
zi. „Všechny tyto dokumenty jsou nesmír-
ně vzácné, a proto nemohly být celou dobu 
vystaveny jejich originály, ale pouze faksi-
mile. Od října se však na výstavu opět vrátí 
vzácné originály,“ slibuje Kindl. •

BISKUPOVI ARCHITEKTI  
SE V ŘÍJNU PŘESTĚHUJÍ Z KROMĚŘÍŽE  

DO OLOMOUCE

NOVÉ PUBLIKACE  
O BISKUPOVĚ  
ŽIVOTĚ A DÍLE
V listopadu bude k dispozici také dvojice knih 
mapujících život Karla z Lichtensteinu-Castel-
corna a jeho dílo. „Jde o dvě publikace, z nichž se 
každá zaměřuje na něco jiného. V prvním díle edi-
tovaném Ondřejem Jakubcem přiblížíme život 
biskupa Karla. Druhá část, která vznikala pod edi-
torským dohledem Rostislava Šváchy, se zaměřu-
je na jeho stavitelské a sběratelské aktivity – Místa 
biskupovy paměti,“ říká Miroslav Kindl.

Jakubcova kniha Karel z Lichtensteinu-Castelcor-
na (1624–1695). Olomoucký biskup a kníže střední 
Evropy obsahuje devatenáct statí z per devatenác-
ti autorů. Dočteme se v něm o středoevropských 
umělcích, které biskup zaměstnával. „Je tam napří-
klad velice zajímavá kapitola o luxusním zboží, kte-
ré si biskup nechal dovážet. Jsou tam i úvahové 
kapitoly o tom, kdo byl biskup Karel ve světle čaro-
dějnických procesů na Šumpersku a Velkolosinsku, 
kde rozhodl o osudu děkana Lautnera,“ prozrazu-
je autor výstavy.

Druhý díl naváže na kroměřížskou část výsta-
vy a nese název Místa biskupovy paměti. „Zde se 
čtenář dozví podrobnosti o důležitých podnicích, 
které biskup za svého života uskutečnil a není to 
jen architektura, ale i sbírky,“ dodává.

Výstavu Za chrám, město a vlast II. budou moci 
návštěvníci Arcidiecézního muzea Olomouc  
spatřit od 17. října 2019 do 5. ledna 2020.

Výstava v Galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského  
zámku v Kroměříži.

Vzácné tisky z biskupovy knihovny na kroměřížské výstavě.

Umělecká díla ze sbírek biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna jsou také součástí stálé expo-
zice Arcidiecézního muzea Olomouc. Po dobu 
výstavy jsou označena červenými čtverečky, aby 
bylo jasné, že navazují na výstavu Za chrám, město 
a vlast. Podívejte se na výběr toho nejlepšího 
ze sbírky Biskupa Karla, co stálá expozice nabízí:

Madona  
s rouškou  
(kolem 1520), olej, topolové  
dřevo, 120,5×92,5 cm 
Arcibiskupství olomoucké –  
Arcidiecézní muzeum 
Olomouc

Deskový obraz Madona 
s rouškou od Sebastia-
na del Piomba pat-
ří k nejkvalitnějším 
dílům, které biskup 
Karel z Lichtensteinu-

-Castelcorna získal roku 
1673 nákupem sbírky brat-
ří Imstenraedů. Je to jeden 
z mála obrazů, který nebyl 
přemístěn a zůstal po celou 
dobu součástí olomouc-
ké biskupské kolekce. Díla 
Sebastiana Lucianiho zvaného del Piombo jsou specifická harmonickým pro-
pojením benátské a římské malířské tradice. Postava a tvář Panny Marie zra-
čí ovlivnění Michelangelovými vznešenými ženskými typy, zároveň však obraz 
vyniká něžným rafaelovským lyrismem a rafinovaná barevná souhra chlad-
ných tónů s perleťovým inkarnátem rozvíjí proslulý benátský cit pro práci 
s barvou. Meditativní motiv Kristovy matky bdící nad spícím Ježíškem vyjad-
řuje hlubší teologickou rovinu. Zdánlivě idylické téma v sobě skrývá předob-
raz budoucího oplakávání Kristova mrtvého těla.

Charitas
(1678–1679) 
dřevo, leštěná běl, zlacení, autor: Michael  
Zürn ml. (1654 Wassenberg – 1698 Passov), 
Původem z kazatelny kostela Navštívení  
Panny Marie na Sv. Kopečku, Královská  
kanonie premonstrátů na Strahově

Socha představující alegorii křes-
ťanské Lásky byla spolu s další-
mi dvěma teologickými ctnostmi 

– Vírou a Nadějí – umístěna pod řeč-
ništěm původní raně barokní kaza-
telny poutního chrámu na Svatém 
Kopečku. Kazatelna byla vytvořena 
s podporou biskupa Karla a původ-
ně měla být obdobně jako hlavní 
oltář zděná se štukovou výzdobou. 
Po prohlídce velkolepé dřevěné 
kazatelny, kterou bavorský sochař 
Michael Zürn spolu s truhlářem 
Michaelem  Schuherem vytvoři-
li pro konventní kostel na Hradisku, 
se však biskup rozhodl svůj  původ-
ní záměr změnit. Hradišťská kaza-
telna jej natolik uchvátila, že i tu 
svatokopeckou zadal stejným mis-
trům. Monumentální stavba s boha-
tou sochařskou výbavou (celkem 33 
postav) byla přesto necelých pade-
sát let po svém vzniku rozebrá-
na a v roce 1732 nahrazena novou, 
do které sochař Josef Winterhal-
der st. volně zakomponoval pou-
ze figury čtyř evangelistů, osazené 
v nikách křížení lodi kostela.

Oltářní nástavec s reliéfem Krista  
Salvátora a relikvií sv. Kříže  
(1687–1689), stříbro, dřevo s černou politurou, autoři: Marx Weinold – 
Samuel Schneeweiss – Heinrich Anders. Původem z katedrály sv. Václa-
va v Olomouci, z donace biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna, 
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

Stříbrný reliéf Krista Salvátora nechal biskup Karel zho-
tovit pro hlavní oltář olomoucké katedrály spolu s reli-
éfem Panny Marie, který se nedochoval. Teprve později 
byl reliéf spojen s podstavcem s biskupovým erbem, 
původně náležejícím k jinému zlatnickému dílu. Ke spo-
jení došlo pravděpodobně po roce 1866, kdy byl k reli-
éfnímu obrazu připojen také litý stříbrný nástavec 
s relikvií dřeva sv. Kříže z donace olomouckého kanov-
níka Artura z Königsbrunnu (1828–1880). 

BISKUP KAREL 
Z LICHTENSTEINU- 
CASTELCORNA  
VE STÁLE EXPOZICI  
ARCIDIECÉZNÍHO  
MUZEA
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především o základní ideové neporozumění. 
My jsme pochopitelně státní příspěvkovou 
organizací, ale současně máme právní subjek-
tivitu a rozhodujeme se na základě vlastního 
uvážení. Pan Staněk hovořil o tom, že on nese 
politickou odpovědnost, že on pro nás připravil 
finanční dotaci. To je sice do jisté míry pravda, 
ale faktickou odpovědnost nese ředitel jako 
statutární zástupce organizace, nikoliv ministr. 
Ředitel rozhoduje o směřování instituce, pode-
pisuje veškeré dokumenty, financování, pro-
účtování. Čili my jsme si vůbec neporozuměli 
v tomto základním pojetí principů demokratic-
kého zřízení státu, který stojí na svobodných 
a svéprávných institucích.

Jaké bylo to uplynulé období pro vás 
osobně?
Velmi náročné. Prošel jsem si mnoha osobními 
krizemi. Přiznám se, že jako každý, kdo se dosta-
ne do střetu s mocí, jsem pocítil obavu. Obavu 
o instituci, kterou máte nejenom vést, ale i chrá-
nit. Jde o zaměstnance, kteří zde pracují. Musíte 

„Bylo to nejtěžší období v mém profesním 
životě,“ komentuje Michal Soukup uplynulé 
měsíce, kdy čelil útokům nyní už bývalého 
ministra kultury Antonína Staňka. Turbu-
lentní období dostalo ředitele Muzea umění 
Olomouc i celou instituci na první stránky 
novin, čelil kriminalizaci své osoby, ale 
také se za něj postavili zaměstnanci muzea 
i zástupci odborné veřejnosti. Zklidnění, 
které nastalo po nástupu ministra Lubomí-
ra Zaorálka, pro něj však přineslo zásadní 
změnu – opouští šéfovské křeslo a bude 
působit jako zástupce ředitele. 

Odcházíte z pozice ředitele MUO, co 
za sebou necháváte? 
Myslím, že instituce je stabilizovaná, a to přes 
velmi těžké období působení Antonína Staňka 
v roli ministra. Ale možná, že se stalo něco, co 
exministr Staněk ani nečekal a nezamýšlel – 
vzhledem k tomu, co všechno nám prováděl, 
se zaměstnanci více semkli. Jinak bych řekl, 
že se muzeum dostalo do fáze, o niž usilovalo 
spoustu let, a to uskutečnění snu o vybudování 
Středoevropského fóra.

Na co jste z doby svého ředitelování 
nejvíce hrdý?
Nelze jen tak jednoduše vytrhnout jeden úsek 
z mého šestiletého působení. Z dlouhodobého 
hlediska se nám podařilo získat peníze pro 
projekt Středoevropského fóra. Z těch krát-
kodobých věcí jsme uskutečnili významné 
mezinárodní projekty, tím nejviditelnějším byla 
určitě Rozlomená doba, k níž patřil koncert 

Od 1. října 2019 je oficiálně ředitelem 
Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal, 
který zde profesně působí v nejrůznějších 
pozicích dvacet let. Nová zodpovědnost je 
umocněna tím, že u zrodu muzea stál jeho 
otec. „Muzeum velmi dobře znám a lidé, 
kteří v něm pracují, znají zase mě. Byl jsem 
u většiny zásadních rozhodnutí – napří-
klad u zřízení obou Arcidiecézních muzeí, 
u formování myšlenky Středoevropského 
fóra a podobně. Rád bych také zmínil to, že 
s předešlým ředitelem Michalem Souku-
pem mám velmi dlouhý a přátelský vztah. 
I proto, že jsem ho poznal ještě před rokem 
1989, kdy jsem docházel za otcem do galerie 
a účastnil jsem se jako dítě mnoha schů-
zek, kdy se promýšlelo její osamostatnění. 
Díky těmto osobním dlouholetým vazbám 
a vztahům chápu jmenování jako nejpřiro-
zenější východisko z komplikované situace. 
A nabídlo tolik potřebnou kontinuitu a zklid-
nění atmosféry,“ říká Ondřej Zatloukal.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci?
Nyní nás čeká několik zásadních rozhodnutí. 
To nejdůležitější se týká Středoevropského 
fóra a jeho architektonické podoby. V tuto 
chvíli naslouchám lidem z instituce, našim 
partnerům z arcibiskupství, univerzity, měs-
ta i kraje, zástupcům Ministerstva kultury 
a samozřejmě vybraným odborníkům. Snažím 
se udělat si co nejkomplexnější obrázek pro 
rozhodování mezi nastolenými variantami. 
Mám na to svůj osobní názor, ale ten potlačuji 
a snažím se objektivně vstřebat všechny klady 
a zápory, které všechny varianty přináší.

Jaké možnosti MUO nyní má?
Rozhodujeme se mezi dvěma návrhy: jednak 
je to stavba v proluce podle návrhu architekta 
Šépky, druhou variantou je nabídka na využití 
bývalých Hanáckých kasáren. Je před námi 
velmi těžké rozhodnutí, protože oba objekty 
nabízejí klady i zápory. Nicméně ať se rozhod-
neme jakkoliv, nemůžeme chybit, což je dobrá 

Vypadá to jen na kosmetickou změnu – dva nejvýše postavení 
muži v čele Muzea umění si prohodili funkce. Jenže za touhle 
změnou se skrývá půlroční psychicky náročná „zákopová válka“ 
s dnes již bývalým ministrem kultury Antonínem Staňkem, kterou 
ukončil jeho nástupce Lubomír Zaorálek. 

Nový ministr kultury vyrazil začátkem září na svůj první výjezd 
v nové funkci právě do Olomouce, kde oznámil, že se na výměně 
s oběma aktéry dohodl. „Myslím si, že v období, které bylo velmi 
složité, se za panem Zatloukalem semkla celá instituce. Je podi-
vuhodné, že v takové těžké době lidé drží pohromadě. Beru to 
jako jeho manažerský úspěch,“ uvedl ministr Zaorálek s tím, že 
nový ředitel také zaručuje kontinuitu směřování muzea. Lubomír 
Zaorálek dále vysvětlil, že Michala Soukupa ředitelem nanovo 

se věnovat i různým proudům, které hýbou insti-
tucí a snažit se je chápat. Musíte také obstát 
sám před sebou a hájit základní principy, které 
jsem popsal výše. S některými kolegy jsem se 
za tu dobu poznal blíže, stmelil nás náš společ-
ný zájem. Bude to znít idealisticky, ale uvědomili 
jsme si, že i jedinec, jedna instituce je schopna 
rozpoutat zásadní akci, která má celonárodní 
dopad. Že stojí za to hájit základní práva – právo 
na svobodu a presumpci neviny.

Proměnil se váš pohled na instituci?
Ne. U spousty lidí jsem věděl, že dovedou 
hájit instituci do posledního dechu. My máme 
výhodu, že většina zaměstnanců je ztotožněna 
s myšlenkou jejího rozvoje. Dlouhodobě se na ní 
spolupodílí a potom jsou ochotni tyto myšlenky 
hájit. Je to výhoda proti jiným institucím, kde 
není kontinuita ve vedení, ale ani ve směřování 
instituce. Muzeum umění má výhodu, že vzniklo 
v roce 1990 na základě idejí, které stále platí 

– analogicky s Masarykovým vyjádřením, že, „stá-
ty se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly“.

Krzysztofa Pendereckého, 
odborná vědecká kon-
ference i edukační 
program ArtCoMe. 
To byla a pořád je 
obrovská práce 
mnoha lidí od nás 
i ze zahrani-
čí – projekt totiž 
končí v Maďarsku 
až v lednu 2020.  
Všem jim patří obrov-
ský dík a určitým podě-
kováním pro nás všechny 
je první cena v soutěži Gloria 
musaealis, kterou jsme za tuto výstavu získali.

Jaký byl pro vás osobně poslední půlrok? 
Příšerný. Pro nás byl ministr kultury vždycky 
partner. Nečekáte, že po vás půjde tím způso-
bem, jako to udělal Antonín Staněk. Šíření polo-
pravd a lží, účelové kontroly… Na to prostě není 
člověk připraven. Bylo to jedno z nejtěžších 
období v mém profesním životě, srovnatelné 
snad jen se situací před rokem 1989. 

Co dění v posledních měsících podle vás 
vypovídá o Muzeu umění?
Že je to instituce vybudovaná na pevných ide-
ových základech a že zde pracují charakterní 
lidé, kteří jsou ochotní riskovat své jistoty pro 
dobro instituce, což dnes není běžná věc. Tím-
to jim také všem děkuji za podporu, která pro 
mě byla v uplynulém půlroce klíčová. Díky nim 
jsem věděl, že v tom nejsem sám. 

výchozí pozice. Rozhodnuto 
by mělo být už v druhé 
polovině října.

Můžete více přiblížit 
plusy a minusy 
jednotlivých variant?
Dostavba v proluce 
bude zajisté výrazným 
architektonickým počinem. 
Bezpochyby to bude „iko-
na“ současné moderní muzejní 
architektury. Je velmi těsně propojena 
s naší starou budovou v Denisově ulici. Máme 
v podstatě všechno připraveno tak, abychom 
mohli téměř zítra začít projektovat. To je velká 
výhoda. Novostavba mimořádně kontextuálně 
vystihuje nejen genia loci daného místa, ale 
i téma středoevropského prostoru, který je 
charakteristický svou sevřeností a rozpar-
celovaností. Jsou tu ale i minusy. Výrazná 
architektura do jisté míry rozděluje společnost. 
Uvědomujeme si, že s vizuální podobou SEFO 
se pojí i určité kontroverze. Také rétorika exmi-
nistra Staňka zanechala do jisté míry stopu 
a odezvu u části společnosti. Dále je tam urči-
tá prostorová omezenost.

A Hanácká kasárna?
Objekt Hanáckých kasáren není natolik výraz-
nou architekturou, abych začal těmi minusy. 
Je mnohem rozsáhlejší, než by bylo Muzeum 
umění v danou chvíli schopno využít. Na roz-
díl od přístavby je více vzdálen od kmenové 
budovy. Je finančně náročnější, případná 
rekonstrukce může být o třetinu dražší. Na dru-
hou stranu však paradoxně to, že objekt je tak 
rozsáhlý, umožňuje větší zapojení partnerů 
a spřátelených institucí v rámci Olomouce. 
Navíc nebude budit kontroverze jako novo-
stavba SEFO, takže by tato volba mohla přispět 
k určitému zklidnění situace v rámci Olomouce. 
Může se velmi zajímavým způsobem zapojit 
i do uvažovaných úprav náměstí Republiky, 
může se stát přirozeným centrem v rámci toho-

jmenovat nemohl, protože jeho odvolání bylo podle ministerské 
právní analýzy bezchybné. „V rámci řešení, které jsem zvolil, se 
otvírá prostor pro to, aby se pan Soukup stal zástupcem Ondřeje 
Zatloukala a pokračoval v práci, které si velmi cením,“ doplnil 
Zaorálek s tím, že se s Michalem Soukupem dohodli na další spolu-
práci nejen v rámci Muzea umění, ale i na celostátní úrovni.

Ministr se také omluvil za krok svého předchůdce Antonína 
Staňka, který podal trestní oznámení na Michala Soukupa 
i jeho předchůdce Pavla Zatloukala. „Je mi velice líto, že se to 
stalo. Nemohu samozřejmě zasahovat do práce policie nebo 
justice, ale analyzoval jsem si to a jsem přesvědčený, že žádné 
trestné činy spáchány nebyly. Tady se stalo něco, co se stát 
nemělo, a já se to snažím napravit.“

Základní směřování MUO nastavil váš 
otec. Je to pro vás výhoda, nebo přítěž?
Je to každopádně výhoda. Byl jsem u toho 
od začátku, pořád jsem se v tom pohyboval 
a žil jsem s tím. Beru tyto myšlenky automa-
ticky za své. Nemusím je vůbec řešit, mám to 
v sobě dané. Samozřejmě se s otcem neshod-
neme ve spoustě detailů a jsme schopni se 
o tom i pohádat, ale ty základní pilíře jsou jas-
ně dané – stojí na pevných základech.

Co vám otec řekl, když se dozvěděl, že 
budete ředitelem muzea?
Pan ministr nám dal s Michalem Souku-
pem krátký čas, abychom se domluvili, jak 
budeme postupovat dál. Dohodli jsme se, 
že pro instituci by nebylo dobré, kdybychom 
po letech práce na SEFO ze sebe to břímě 
v kritický moment sejmuli. To by bylo od nás 
obou nezodpovědné. Otec, když jsem s ním 
posléze hovořil, uvažoval velmi podobně. 
Projekt zakládal, záleží mu na celé instituci 
i na dokončení myšlenky SEFO.

Co pro vás znamenala omluva od ministra 
Lubomíra Zaorálka?

Satisfakci. To, co udělal exministr Staněk, 
to byla skutečně špína.

Co jste spolu na osobní schůzce 
probírali?
Řešili jsme personální obsazení 
vedení muzea, tak aby instituce byla 

co nejrychleji schopna řešit úkoly 
spjaté s projektem SEFO, který je sou-

částí vládního usnesení. Současně mi 
ministr Zaorálek nabídl, vzhledem k mým 

dlouholetým zkušenostem, spolupráci v roli 
poradce ohledně nákupu současného umění 
pro nejvýznamnější paměťové instituce v Čes-
ké republice.

Vašim nástupcem je Ondřej Zatloukal, váš 
blízký spolupracovník a syn zakladatele 
MUO. Co na tuto volbu říkáte?
Respektuji rozhodnutí ministra kultury. Pro mě 
je důležité, že tady zůstala kontinuita ve vedení. 
Ondřej byl můj zástupce, vždy jsme spolu úzce 
spolupracovali a na tom se ani v budoucnu 
nic nezmění. Upřímně řečeno, nevěřil jsem, že 
se všechny věci vrátí před „Staňkovo období“, 
což se potvrdilo. Realita je taková, jaká je. Dál 
trvám na tom, že mé odvolání nebylo právně 
v pořádku, ale v rámci odblokování celé situace 
jsem stáhl žalobu, kterou jsem na svou obranu 
podal. Soudy by se vlekly a mohlo by to ohrozit 
naše plány. To bych prostě nemohl dopustit. 
Pro mě je prioritou rozvoj muzea a pokračování 
projektu Středoevropského fóra. •

to atraktivního území. Vznik muzej-
ního ostrova spolu s Muzeem 

umění, Vlastivědným muzeem, 
univerzitou a arcibiskupstvím 
v prostředí nejpamátnější 
z olomouckých historických 
čtvrtí je jedinečná příležitost. 

A zároveň navážu na myšlenku 
pana primátora, se kterou mě 

seznámil na začátku září a teď – 
snad se na mne nebude zlobit – to 

prozradím: chtěl by v Olomouci vytvořit 
přirozené centrum pro V4 a Rakousko. V Hanác-
kých kasárnách se nabízí i prostorové možnosti 
na různá setkání, jednání těchto partnerů. Tato 
budova by nám navíc umožnila ve větší míře 
rozvinout libreto SEFO, které v tuto chvíli nevní-
mám jako omezené roky 1948 a 1989, ale naopak 
jsme v poslední době časový rozsah rozšířili 
hlouběji do minulosti, což by nám umožnilo 
větší propojení starého a nového umění na pří-
kladech jednotlivých problémů, které souvisí 
s utvářením středoevropského prostoru.

Jaký by to mělo dopad na muzeum  
a jeho chod?
Kdybychom se rozhodli pro Hanácká kasárna, 
tak to do jisté míry souvisí s novým pojetím 
muzea. Museli bychom se s ohledem na veli-
kost objektu více orientovat například na pro-
nájmy. Rozhodně by v objektu kromě expozic 
a výstavních sálů neměly scházet restaurace, 
kavárny, ubytovací kapacity pro umělce, kteří 
tady budou působit v rámci trienále, a tak dále. 
Dopad by to mělo nejen na ekonomiku podniku 
jako takovou, ale také na těsnější propojení sta-
rého a nového umění. Na komplexnější utváření 
programové náplně muzea.

Jak se k tomu stavěl ministr Zaorálek 
na své návštěvě Olomouce?
Dal nám i našim partnerům volnou ruku v roz-
hodování. Je to opravdu mimořádná nabídka 
ze strany ministra kultury. Víte, v tom sporu 
s exministrem Staňkem šlo kromě personálií 

Před námi je zásadní rozhodnutí o podobě SEFO

Michal Soukup: Byl to příšerný půlrok

VEDENÍ MUZEA UMĚNÍ

Novým ředitelem Muzea umění je Ondřej Zatloukal, jeho zástupcem Michal Soukup
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Julius  
Eduard Mařák 
* 29. 3. 1832, Litomyšl 
 † 8. 10. 1899, Praha

Julius Mařák patří ke generaci Národního diva-
dla a k nejvýznamnějším českým krajinářům 
19. století. Zachycoval krajinné výseky a lesní 
interiéry za různých atmosférických situací 
i denních proměn, dokázal vyjádřit nejrůznější 
nálady lesních zákoutí, pasek, bažin i pralesů. 
K jeho nejvýznamnějším zakázkám patří cyk-
lus devíti obrazů památných míst v Čechách 
a na Moravě, který v letech 1882–1883 vytvořil 
pro předsíň královské lóže Národního divadla 
v Praze. V roce 1887 mu bylo nabídnuto místo 
profesora znovu zřízené krajinářské školy 
na Akademii a vzápětí se stal i zdejším rek-
torem. Jeho olomoucký obraz Březina vznikl 
v roce 1879 a v divákovi vyvolává radostné až 
pohádkové pocity. Malíř tu takřka dokumen-
tárním způsobem zachytil malý záběr hájku 
ve svahu. Soustředil se na spodní patro, tudíž 
kmeny stromů pomyslně přeťal a zobrazil je 
bez korun. Vytvořil atmosféru, která diváka 
vybízí vstoupit dovnitř a objevovat hloubku 
lesa a vůbec přírody.

K A L EN DÁ R I U M

 Tomáš Jan Pešina 
z Čechorodu 
* 19. 12. 1629, Počátky 
 † 13. 8. 1680, Praha

Tomáš Pěšina z Čechorodu byl 
kněz, který studoval v pražském jezuitském 
konviktu společně s Bohuslavem Balbínem 
(1621–1688). Od roku 1657 byl děkanem v Litomyšli, 
kde sepsal do roku 1663 tři díly o historii Moravy, 
z nichž vydal shrnutí právě v knize Prodromus 
Moravographiae. Knihu vydal úmyslně česky, jak 
zdůraznil v předmluvě. I tato jeho práce zřejmě 
přispěla k tomu, že byl od roku 1663 jmenován 
historiografem moravským. 

Prodromus Moravographiae. To gest 
Předchůdce Morawopisu... Za tjm napřed 
wyslaný od swého autora od swého 
Authora, M. Thomásse Jana Pessyny 
z Cžechorodu, Děkana Litomysslského, 1663
Papír, vazba: bílá, kožená, 150 × 99 mm,  
Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní  
muzeum Kroměříž.

Lenka Klodová 
* 22. 11. 1969, Opava

Lenka Klodová je vedoucí Ateliéru 
tělového designu na Fakultě umění 
a designu Vysokého učení technického v Brně. 
Ve své tvorbě se věnuje happeningům, performan-
cím, fotografiím, instalacím ve veřejném prostoru. 
Často se zaměřuje na genderová témata, motivy 
ženy a mateřství, ale i sexu. Vytvořila ironicky poja-
tý „pornografický časopis pro ženy“ Ženín. Samo-
statně vystavovala v galerii Hunt Kastner Artworks 
v Praze nebo v galerii Trafačka. Zúčastnila se řady 
skupinových výstav (např. Behind the Velvet Cur-
tain, Katzen Art Center, Washington, D.C., 2009, či 
Beyond Reproduction: Mothering, Kunstraum Kreu-
zberg / Bethanien, Berlin, 2011.

v mezinárodně proslulého malíře. V 70. letech 
minulého století si vytvořil vlastní styl, jejž sám 
označil za „trapný realismus.“ V roce 1995 vznikl 
v Kuncově newyorském ateliéru pozoruhodný 
obraz Amor a Psyche. Všeobecně známý mýtus 
malíř aktualizoval do současné postmoderní 
podoby. Slavnou mytologickou dvojici pojal 
s poněkud ironickým podtextem coby prototyp 
dnešního vztahu mezi supermoderním mužem 
a supermoderní ženou. On s hlavou v kosmu sní 
o nových objevech a jeho kovově modrá hlava 
s nagelovanými vlasy nejeví sebemenší známku 
citu. Ona, blonďatá krasavice s hlavou v oblacích, 
však po něm z nevysvětlitelných důvodů touží 
a vstřícným gestem k němu vztahuje ruku „pote-
tovanou“ květinovým vzorem. On však její gesto 
neopětuje. A tak každý po svém dál sní svůj sen.

Milan Kunc  
* 27. 11. 1944, Praha

Milan Kunc nedokončil studia 
na pražské Akademii a v roce 1969 
emigroval do Západního Německa, kde studoval 
v letech 1970–1975 u profesorů Josepha Beuy-
se a Gerharda Richtera. Postupně se vypracoval 

Amor a Psyche, 1995, olej, plátno, 138 × 183 cm,  
získáno 2006, Muzeum umění Olomouc
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Život s handicapem, 2001
barevná fotografie, papír s emulzí, 303×458 mm 
získáno 20??, Muzeum umění Olomouc

Březina, 1879, olej, plátno, 64 × 47 cm,  
získáno 1980, Muzeum umění Olomouc

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL 
MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC

jméno:

adresa:

psč:

datum narození:

e-mail:

tel.:

datum přihlášení:

informace si přeji zasílat:           
      
     poštou           e-mailem

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

přihlášku lze vyplnit také  
elektronicky na www.muo.cz

Spolek přátel Muzea umění
Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47, 771 11 Olomouc

označte typ členství:

člen  |  400 kč

student (15 – 26 let)  |  200 kč

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

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

a  souhlasím se zpracováním mých osobních údajů

senior  (nad 60 let)  |  200 kč

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

„Po formální stránce se obraz Ukřižování blíží 
dílům antverpského malíře Joachima Pati-
nira (Pateniera), který je považován za prv-
ního krajináře severské renesance. Na rozdíl 
od svých předchůdců, kteří nepřikládali 
pozadí svých děl velký význam, se jako první 
zaměřil na realistické vyobrazení krajiny tak, 
aby dotvořila atmosféru zobrazeného výje-
vu,“ uvedla kurátorka muzea umění Jana 
Hrbáčová. „Za autora tohoto obrazu může-
me považovat některého z Patinirových blíz-
kých následovníků či členů dílny.“

Na světě se dochovalo pouze pět obra-
zů, které lze s jistotou připsat Joachimu 
Patinirovi, neboť jsou signovány jeho jmé-
nem. „Množství dalších prací, jež jsou také 
zastoupeny ve sbírkách předních světových 

muzeí a galerií, je možno Patinirovi připsat 
jen na základě společných formálních znaků. 
V případě obrazu Ukřižování z Hlučína odpo-
vídá jeho stylu malby výstavba prostoru, 
krajina v pozadí včetně charakteristických 
budov, ale také rysy zobrazených postav,“ 
říká Jana Hrbáčová. 

Ještě než obraz doputoval do expozi-
ce, prošel restaurátorským průzkumem. 

„Díky USB mikroskopu pořizujícímu snímky 
ve viditelném a infračerveném spektru jsme 
objevili autorské změny (tzv. pentimenti) 
v oblasti Kristových prstů na rukou. Malíř si 
rozvrhl obraz pomocí podkresby, ale v tomto 
detailu se neřídil vlastním návrhem a nama-
loval přirozenější postavení prstů. Ve vidi-
telném světle jsou prsty orámované tmavou 
barvou, ale v infračervené oblasti můžeme 
vidět i původní prsty v odlišných pozicích 
podkresby.“ 

Návštěvníci najdou Ukřižování v první 
místnosti Obrazárny olomouckých biskupů 
a arcibiskupů, která je věnovaná středoev-
ropské a nizozemské malbě.

Joachim Patinir   
– okruh, Ukřižování,  
Antverpy, kolem 1520 
Římskokatolická  
farnost Hlučín

Detail Kristovy pravé ruky. Foto v denním světle, makrofotografie z USB mikroskopu a makrofotografie v infračerveném světle. 

OBRAZÁRNU  
ARCIDIECÉZNÍHO  
MUZEA NOVĚ  
ZDOBÍ UKŘIŽOVÁNÍ  
Z HLUČÍNA
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Drobný deskový obraz Ukřižování z počátku 16. stole-
tí nyní obohatil stálou expozici Arcidiecézního muzea 
Olomouc. Malba patřící hlučínské farnosti je výjimeč-
ná tím, že se kromě zachycení postav (Kristus, Panna 
Maria a sv. Jan) zaměřuje na vyobrazení krajiny, která 
má působit co nejrealističtějším dojmem a navodit 
pocit hloubky prostoru. 
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Obálka katalogu Oltář z Lubiny.  
Restaurování 2014 – 2016

Jakob Beinhart – dílna, Oltář z Lubiny, Navštívení, Vratislav, kolem 1506. 

cích se oltář otevíral a vystavoval na odiv vnitřní 
stranu desek a také centrální část, která se ovšem 
u lubinského oltáře nedochovala,“ říká Hrbáčová. 

Sváteční (vnitřní) strana představuje Zvěstování 
Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Narození 
Krista a Klanění tří králů. Na všední (vnější) stra-
ně se nachází Útěk do Egypta, Dvanáctiletý Ježíš 
v chrámu, Panna Maria Bolestná a Panna Maria tká 
Kristovo roucho. „Ten posledně uvedený námět je 
velmi vzácný, vyskytuje se zcela výjimečně,“ zdů-
razňuje.

Dva malíři, dva styly
Malby jednotlivých stran oltáře jsou dílem dvou 
umělců. „To je na první pohled patrné ze stylu malby. 
Malíř sváteční strany, která působí tradičnějším 
dojmem, pracoval s vrstvením jednotlivých prů-
zračných barevných tónů na bílou plochu křídového 
podkladu, kde poté optickým sečtením jednotli-
vých tónů vznikl zářivý kolorit typický pro období 
vrcholného středověku. Používal přitom přírodní 
pigmenty jako azurit, malachit, rumělku a olovna-
tou bělobu,“ vysvětluje kurátorka.

Druhý autor, který zdobil všední stranu křídel, 
míchal barvy na paletě a maloval přímo výsledným 
odstínem. Modelaci pak dokončoval spíše kresebně 
za pomoci tmavé linky. 

V kompozicích jednotlivých obrazů najdeme vliv 
grafických listů Mistra E. S., Martina Schongauera 
a Albrechta Dürera, které byly v průběhu 15. a 16. 
století šířeny po celé Evropě a stávaly se oblíbeným 
inspiračním zdrojem mnoha umělců. „Při bližším 
pohledu je ovšem jasné, že vznik oltáře z Lubiny 
nemůžeme hledat nikde jinde než ve Slezsku. Svědčí 
o tom především typy tváří zobrazených postav 
s velkýma hlubokýma očima, které jsou charakteri-
stickým znakem slezského středověkého malířství. 
Oltář zřejmě pochází z vratislavské dílny Jakoba 
Beinharta, který byl svého času představeným tam-
ního malířského cechu.“

Požáry i přemalby
Oltářní křídla byla těžce poškozena ohněm a nesla 
stopy několika přemaleb, přičemž ta nejrozsáhlejší 
pocházela z 19. století. „Barevné vrstvy se drolily 
a hrozilo jejich opadávání, a proto jsme po dohodě 
s římskokatolickou farností Kopřivnice a ostravsko-

-opavským biskupstvím přistoupili k restaurování 
oltáře, kterého se ujala opavská restaurátorka 
Romana Balcarová. Byla to velmi náročná práce 
trvající dva roky, protože samotné dřevěné desky, 
na nichž je malba nanesena, byly rozklížené, malba 
nebyla stabilní a její povrch na mnoha místech 

narušovaly kusy tmelu vyplňující vypadlá místa,“ 
popisuje Hrbáčová.

Na sváteční straně se postupným čištěním 
vrstvy po vrstvě podařilo navrátit jas a modelaci 
brokátovým vzorům rouch Panny Marie, jemnou 
kresbu pramenům vlasů i hluboký modrý tón pláš-
ťům. Na obrazech se událo několik překvapivých 
změn. Například u výjevu Narození se objevila 
zcela jiná spona pláště Panny Marie a v Klanění 
tří králů tzv. boltcový záhyb, oblíbený motiv Veita 
Stosse, který se objevuje také na jeho reliéfu Kla-
nění krakovského mariánského oltáře. Na obraze 
Narození se úplně změnila postava Ježíška, který 
na přemalbě z 19. století spočíval na kupce sena 
a byl zahalen do bederní roušky. Po odstranění 
přemalby se ukázal původní nahý Ježíšek obklo-
pený zlatou září podle vidění svaté Brigity, která 
spatřila, jak se před modlící se Pannou Marií 
zázračně na zemi objevil Syn Boží. 

„Nejsložitější bylo restaurování nejvíce poško-
zeného obrazu Bolestné Panny Marie, na němž 
se ovšem objevila středověká postava donátora 
a Kristus inspirovaný tvorbou Albrechta Dürera. 
Na vnější straně oltáře byla respektována vidi-
telná přípravná kresba patrná v místech odpadlé 
barevné vrstvy či výrazně prosvítající pod zesla-
benou malbou. Aby obrazy nebyly zbaveny přiro-
zených a na vnějších stranách výrazných znaků 
stáří, otevřená retuš nepokrývá souvisle všechny 
drobné defekty,“ vysvětluje autorka výstavy. 

Oltář z Lubiny je od roku 2016 vystaven ve stálé 
expozici Arcidiecézního muzea Olomouc, kde byly 
pro jeho prezentaci zvoleny závěsné kované rámy, 
do nichž jsou vloženy samotné desky. Otáčení 
obrazů provádí kurátorka v souladu s liturgickým 
rokem, přičemž během postního období je pre-
zentována všední strana oltáře. Výstava se tedy 
odehraje ve stálé expozici a budou ji doprovázet 
textové a obrazové panely popisující nejen historii 
oltáře, ale především proces jeho restaurování. •Středověkých deskových obrazů se v České 

republice nedochovalo příliš mnoho, a proto 
byl objev z roku 2014 v sakristii farního kostela 
v Kopřivnici skutečně velkým svátkem. Pečlivě 
zabalená díla, o nichž historikové umění neměli 
žádné povědomí, byla totiž dokladem pozdně 
gotické slezské malby. Dva roky byla v péči 
restaurátorů a od 17. října je zájemci mohou 
vidět na výstavě Oltář z Lubiny. Restaurování 
2014–2016 v Arcidiecézním muzeu Olomouc. 

„V roce 2014 nás kontaktoval lubinský rodák, his-
torik Tomáš Sedoník s informací, že v Kopřivnici 
má pan farář několik středověkých obrazů, pro 
které nemá v kostele využití, a že by jim jistě bylo 
nejlépe někde v muzeu. Ihned jsme se tam vypravili 
a na místě zjistili, že tato výpůjčka bude rozhodně 
stát za to,“ líčí tehdejší dění autorka výstavy Jana 
Hrbáčová.

Po příjezdu do kostela objevila s kolegy čtyři 
pozdně gotické oboustranně malované desky 
s mariánskými náměty, které pocházejí z někdejší-
ho kostela sv. Ondřeje ve Větřkovicích (dnes kostel 
sv. Václava v Lubině). Na jedné straně křídel oltáře 
z Lubiny jsou vyobrazeny radosti Panny Marie 
a na druhé Mariiny bolesti. „Gotický oltář si musí-
me představit jako otevírací skříň s křídly, přičemž 
ve všední dny býval zavřený a lidé v kostele viděli 
jen vnější stranu obrazů, zatímco o nedělích a svát-

Skrytý poklad  
ze sakristie  
připomene umění  
středověkých  
malířů

V lubinském kostele se nedochovaly jen tyto čtyři 
oboustranně malované desky, ale také polychromo-
vaný dřevěný reliéf, který byl původně asi součástí 
predely (část oltáře mezi menzou a nástavcem) toho-
to oltáře. Reliéf je dnes bohužel nezvěstný, neboť 
byl z kostela odcizen v roce 1993 – tato událost ved-
la k tomu, že obrazy byly pro jistotu bezpečně uloženy 
v kopřivnickém kostele, aby je nepostihl stejný osud. 
Reliéf představoval tzv. Trůn milosti – Boha Otce 
s mrtvým Synem, doprovázeného světci a donátory. 
O tom, kdo by tito pánové mohli být, a o dalších sou-
vislostech se dočtete v katalogu výstavy.

VÝSTAVA

„Chtěli jsme dětem s ohledem na věk před-
stavit biskupa Karla z Lichtensteinu-Castel-
corna v co největší šíři. Samozřejmě jsme 
se snažili přiblížit jeho osobnost i někte-
ré jeho skutky. Hlavní inspirací pro tvorbu 
dětí však byly druhy výtvarného umění, kte-
ré tento výjimečný muž shromáždil ve svých 
sbírkách,“ popisuje Marek Šobáň s tím, že 
jedním ze stěžejních témat bylo biskupovo 
sběratelství a umělečtí agenti.

Malí táborníci navštívili společně s lek-
tory také aktuální výstavu Za chrám, 
město a vlast, která je biskupu Karlo-
vi věnována. „Ve čtvrtek jsme si s dětmi 
udělali výlet do Kroměříže, kde poznáva-
ly biskupův odkaz přímo v Květné zahradě 
a na zámku. Děti tak mohly na vlastní oči 
vidět dědictví, které nám po Karlu z Lich-
tensteinu-Castelcorna zůstalo v umění, 
architektuře i v zámecké knihovně,“ zdů-
razňuje Šobáň.

Prodej své dílo biskupovi
Příměstský tábor nebyl jen tvořivý, ale děti 
si vyzkoušely svou finanční gramotnost 
na příkladu biskupova sběratelského talen-
tu. „Každý den vytvořily jedno nebo dvě 
díla a v závěru dne je musely odprezentovat 
biskupu Karlovi. Musely jej přesvědčit, aby 
danou věc koupil a také usmlouvat výhod-
nou cenu. Byla to zajímavá zkouška jejich 
komunikačních dovedností,“ říká vedoucí 
edukačního oddělení MUO.

Biskupské tolary, které účastníci za svá 
díla obdrželi, putovaly na speciální pla-
tební kartu. Získanou hotovost pak děti 
využily v pátek během „charitativní“ auk-
ce, které přihlíželi i rodiče. Biskup Karel se 
totiž rozhodl založit sirotčinec. Aby na něj 
získal peníze, musel prodat svá díla. „Děti 
na vlastní kůži zažily, jak to na takové auk-
ci chodí s jednou výjimkou - každý autor 
měl přednostní právo na zakoupení svých 
vlastních děl,“ dodává Šobáň alias táboro-
vý biskup Karel.

Biskup Karel učil na táboře děti 
tvořit i dražit umělecká díla

„Jsem biskup Karel a zářím jako bůh Apollón,“ uvítal děti v převleku 
za biskupa šéf muzejních pedagogů Marek Šobáň. Na příměstském 
táboře Muzea umění Olomouc pak celý předposlední srpnový týden 
společně s kolegy dětem objasňovali výjimečnost toho barokního 
velmože, jeho odkazu i spletitost doby, ve které žil.

EDUKACE
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ArtCoMe 

Basia Dubiś  (Krakov)
Využila jsem příležitost zapojit se do projektu ArtCoMe a bylo to jedno z nejlepších rozhodnu-tí, které jsem udělala. Během dvou setkání, v Olo-mouci a v Krakově, jsem se toho prostřednictvím různých médií naučila spoustu nejen o umění, ale také o různých kulturách zemí, které přesto-že jsou tak blízko, liší se tolik od mé vlasti. Pro-cvičila jsem si animační dovednosti, postavila malou výstavu, vytvořila článek na Wikipedii… Bylo toho mnohem víc. A všechno vedli zapálení a talentovaní učitelé i lektoři.

Nejvíce ze všeho se mi však líbilo setkávání s novými a zajímavými lidmi. S mnohými z nich jsem stále v kontaktu a také cestujeme, aby-chom se v našich zemích navštívili.
Jsem šťastná, že jsem se mohla zúčastnit tohoto úžasného projektu a vzpomínky na něj se mnou zůstanou ještě dlouhou dobu. 

Marcell Balog  (Pécs)
Účastnil jsem se ArtCoMe programu v Olomou-ci a v Krakově. Každé setkání bylo zcela odliš-né. Na prvním jsem se například naučil, jak dělat rozhovor a vytvořit krátký film. Bylo to velmi namáhavé, ale stálo to za to. Druhé setkání bylo trochu jiné. Vznikly tam dva mezinárodní týmy, které tvořily své vlastní malé „výstavy“. Díky tomu jsme se mohli s účastníky z jiných zemí navzájem lépe poznat, což bylo podle mě to nejzajímavější.

I když ten projekt asi nebyl úplně o budová-ní nových přátelství, druhé setkání pro mě zna-menalo přesně toto. Druhou část jsem si užil mnohem víc, protože jsem mohl všechny lépe poznat. Pokud bych to měl shrnout, získal jsem hodně nových přátel, vyzkoušel si spoustu věcí, které jsem před tím nedělal. Stálo to za to a kdy-bych měl tu možnost, šel bych do toho zase!

Markéta Knapková  (Olomouc)
Projekt ArtCoMe se stal neodmyslitelnou a veli-ce důležitou součástí mého života. Nejen, že mě naučil mnoha novým věcem, jako například dívat se na různé informace z mnoha pohledů, ale také jsem mohla naplno projevit svou kreativní strán-ku nebo si vyzkoušet komunikaci a spolupráci v týmu. Zároveň jsem si užila atmosféru, která se celým projektem nesla ve znamení přátelské-ho setkání. Na projektu ArtCoMe se mi nejvíce líbila originalita celého konceptu a snaha propo-jit studenty ze čtyř evropských zemí, které spo-juje velký zájem o umění a dějiny.

Eva Kelešiová  (Bratislava)
Každý školní rok se pořádá hromada kempů a projektů zaměřených na matematiku a fyzi-ku. A všechny ty roky jsem si říkala, jak skvělé by bylo, kdyby se konalo něco podobného také pro ty, co milují umění. Vždycky jsem si myslela, že je ve škole málo uměleckého vzdělání a že se toho učíme málo o umění, kreativitě, že to škola nepo-važuje za tak důležité jako jiné předměty.ArtCoMe je projekt, o kterém jsem vždycky snila, ale nikdy jsem si nemyslela, že by mohl exis-tovat. Umění, kreativita, tolik skvělých nápadů a lidí – všechno smícháno dohromady. Navštívi-la jsem města, ve kterých jsem doposud neby-la, pracovala na tolika projektech způsoby, které jsem nikdy před tím nezkusila. Bylo to nádherné a jsem šťastná, že se lidé stále zajímají o umění. ArtCoMe je obrovským krokem dopředu k tomu, aby naše vzdělávání o umění bylo lepší, a já jsem vděčná, že jsem se ho mohla zúčastnit. 

S novým školním rokem odstartovala 
druhá etapa mezinárodního vzdělávací-
ho programu projektu ArtCoMe, který 
úzce souvisí s výstavou Rozlomená doba, 
jejíž poslední čtvrtý díl zamíří v listopadu 
do Maďarska. Na mezinárodním progra-
mu pro studenty středních škol společně 
pracují v průběhu let 2018 až 2020 lek-
toři edukačních oddělení z Muzea umění 
Olomouc, Mezinárodního centra kultu-
ry v Krakově, Galerie města Bratislavy 
i Muzea Jana Pannonia v Pécsi. Důležitým 
aspektem jeho úspěšného průběhu je 
také spolupráce s vybranými pedagogy, 
kteří jsou společně s muzejními lektory 
mentory studentů.

„ArtCoMe nám přináší novou formu práce 
s určitou školou, která je dlouhodobá, velmi 
intenzivní a také svým charakterem poměrně 
odlišná od tradiční nabídky animačních pro-
gramů pro školní skupiny,“ upozornila Terezie 
Čermáková, autorka koncepce edukačního 
programu. „I proto je pro nás důležitý úzký 
kontakt se všemi partnery. Jsem ráda, že náš 
pracovní tým funguje napříč všemi čtyřmi 
městy a spolupráce vytváří přátelské a krea-
tivní prostředí,“ doplnila Čermáková.

Cenné zkušenosti, nová přátelství a pře-
devším tvůrčí atmosféru společných setká-
ní na zajímavých místech přinesl již první rok 
projektu. A jak hodnotí své zkušenosti s pro-
jektem ArtCoMe samotní studenti? 

SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ STŘEDNÍ  
EVROPOU POHLEDEM STUDENTŮ

PARTNERSKÉ ŠKOLY ZAPOJENÉ  
DO PROJEKTU ARTCOME
česká republika 
Gymnázium Olomouc – Hejčín
partnerská škola Muzea umění Olomouc
Gymnázium Olomouc – Hejčín bylo založe-
no v roce 1956 a v dnešní době patří k největ-
ším gymnáziím v České republice. Studentům 
poskytuje střední všeobecné vzdělání ve čtyř-
letém, šestiletém a osmiletém studijním pro-
gramu. Gymnázium je partnerskou školou 
Univerzity Palackého v Olomouci, partnerské 
vztahy ho pojí také s gymnázii ve Švýcarsku, 
Francii a Itálii. Současně je zapojeno do řady 
národních i mezinárodních projektů.   

polsko 
VII Prywatne Liceum  
im. Mikołaja Reja
partnerská škola Mezinárodního centra  
kultury v Krakově
Soukromou střední školu založila evangelic-
ká komunita v Krakově, zastoupená vzdělá-
vací nadací Jerzyho Samuela Bandtkie. Škola 
odkazuje na bohatou tradici protestantského 
vzdělávání a ve výchově zdůrazňuje principy 
svobodného poznávání, hledání vědecké prav-
dy a kritické reflexe. Instituce je otevřená všem 
bez ohledu na jejich sociální situaci či nábo-
ženskou příslušnost a vede studenty k toleran-
ci a respektu k různým názorům.

slovensko 
Škola pre mimoriadne  
nadané deti a gymnázium
partnerská škola Galerie města Bratislavy
Škola vznikla v roce 1993 na základě pokus-
ného ověřovaní Projektu alternatívnej sta-
rostlivosti o nadané deti a byla první školou 
na Slovensku, která se zaměřila na práci 
s talentovanými žáky. Výuka je vedena podle 
standardních učebních plánů, přičemž velký 
důraz je kladen na individuální přístup ke stu-
dentům a neformální partnerskou atmosféru. 

maďarsko
Pécsi Apáczai Csere János  
(ANK) Gimnázium
partnerská škola Muzea Jana Pannonia 
v Pécsi
Střední škola Pécsi Apáczai Csere János (ANK) 
byla založena před 30 lety jako součást progre-
sivního vzdělávacího experimentu. Nabízí mož-
nost studia v anglicko-maďarské bilingvní třídě, 
studenti se mohou také specializovat na IT 
nebo sociální studia. Škola je mimo jiné součás-
tí maďarského programu Tehetségpontok, kte-
rý podporuje rozvoj talentovaných studentů.
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Vrátit se časem o tři dekády zpět a znovu se 
podívat na Olomouc v listopadu a prosinci 1989 
umožní návštěvníkům Muzea moderního umě-
ní výstava „1989“. Ti starší si budou moci připo-
menout dění, které odstartovalo přerod naší 
země v demokracii, ti mladší nahlédnou do teh-
dejší atmosféry strachu, naděje a vítězství.

Řada fotografů v té době pořídila cenné, z dnešní-
ho pohledu již historické záběry. Mnoho jich bylo 
pozapomenuto v soukromých archivech, některé 
se dostaly do veřejných sbírek. To je i případ malé 
kolekce dokumentárních fotografií, uchovávaných 
ve sbírce Muzea umění. Ačkoli ta je zaměřena pře-
devším na ukázky fotografie experimentální a kon-
ceptuální, přesto se v posledních letech podařilo 
vytvořit malou, ale reprezentativní kolekci doku-
mentárních a reportážních fotografií, včetně těch, 
vztahujících se k událostem roku 1989. 

„Týká se to fotografií Vladislava Galgonka, Pet-
ra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, 
Zdeňka Sodomy, Michala Štosela či Luďka Peři-
ny, kteří svými fotoaparáty zachytili nejen průběh 
sametové revoluce v Olomouci, ale i další událos-
ti. Například útěky občanů NDR do západní Evro-
py nebo bourání Berlínské zdi. Kromě fotografií 
budou vystaveny i dobové dokumenty a promítá-
na řada snímků z privátních fotoalb,“ říká autorka 
výstavy Štěpánka Bieleszová.

Výstavu navíc doprovodí kniha mapující rok 
1989, která vzniká ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého v Olomouci. „Kniha Olomoucké okamži-
ky 1989 je koncipována jako kronika či deník udá-
lostí jednoho roku. Lokálně se zaměřuje na dění 
v Olomouci a v tehdejším okrese Olomouc. Foto-
grafie připomenou revoluční dění v Divadle Oldři-
cha Stibora, okupační stávku studentů Univerzity 
Palackého, recesistická představení a happeningy, 
vystoupení osobností kulturního a společenského 
života či generální stávku 27. listopadu,“ objasňuje 
Štěpánka Bieleszová.

Současně publikace nabídne fotografie z rodin-
ných archivů, které zachycují běžné události i vše-
dní život v tzv. reálném socialismu. Velká část 
snímků také pochází z fotografické sbírky Muzea 
umění. „Ty další jsou výsledkem dlouhodobého 
terénního sběru a průzkumu soukromých archi-
vů, který prováděl tým pracovníků Státního okres-
ního archivu, Moravského divadla a Univerzity 
Palackého,“ dodává Bieleszová.

Kniha bude obsahem i formátem inklinovat 
k méně „oficióznímu“ pojetí oslav 30. výročí same-
tové revoluce. „Bude zaměřena především na mlad-
ší generaci, pro niž jsou mnohé události roku 1989 
již dávno zapomenutou minulostí, kterou, jak uka-
zuje vývoj soudobé společnosti, je třeba neustále 
připomínat,“ zdůrazňuje spoluautorka knihy. •

Listopad 1989  
v Olomouci připomene  
výstava fotografií

Luděk Peřina   

*17. 1. 1967

Absolvent Institutu tvůrčí 

fotografie FPF Slezské 

univerzity v Opavě (1994) 

a Univerzity Palackého 

v Olomouci (1991, obor 

analytická chemie 

na Přírodovědecké fakultě). 

V letech 1989–1994 navště-

voval fotografické kurzy 

Mileny Valuškové na Základní 

umělecké škole v Olomouci 

a byl členem Skupiny M. 

Působil jako odborný asistent 

na Katedře experimentální 

fyziky na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci (1991–1992), jako 

reportér v Hanáckých novi-

nách (1992–1994), v České 

tiskové agentuře (1994–1995) 

a Mladé frontě Dnes (1995–

2012). Od roku 2012 působí 

v České tiskové kanceláři.

Michal Štosel 
*1964, Pardubice
K fotografování ho při-
vedl jeho dědeček Jan 
Bakrlík. V letech 1986-
1991 vystudoval Pedago-
gickou fakultu Univerzity 
Palackého. Přestože 
nejraději fotografuje lidi, 
jeho amatérská tvorba 
se nevyhýbá žádným 
tématům. Celý život fotí 
všechno a s láskou :-)

Jindřich Štreit  *5. 9. 1946, Vsetín

Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

(1967) a Školu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů (1977).  Od roku 1974 vedl gale-

rii na Sovinci, v níž poskytoval prostor řadě nonkonformních výtvarníků. Pracoval jako 

učitel a ředitel základní školy. Poté, co jej v roce 1982 zatkla komunistická policie a obvinila, 

že svými fotografiemi hanobí republiku a jejího představitele, byl ve vazbě a posléze byl 

odsouzen na deset měsíců podmíněně. Následně musel opustit pedagogickou dráhu a pra-

coval jako knihovník a později jako dispečer státního statku. Od roku 1990 je pedagogem 

Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. 

Milena Valušková  
*6. 10. 1947, Olomouc
V letech 1977 –1983 vystudo-
vala obor umělecká fotografie na Filmové akademii múzických umění v Praze. V osmdesátých letech působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany 

přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrs-tevnaté krajinné studie a tech-nicky komplikovaná zátiší. 

Vladimír Pospíšil  
*10. 6. 1957, Olomouci

Malíř a kreslíř, zabývající se 

počítačovou grafikou, foto-

grafií a videoartem. Od roku 

1998 je členem Spolku olo-

mouckých výtvarníků a v le-

tech 1999–2008  byl členem 

Klubu konkretistů 2. Od. 

roku 2001 pracuje jako doku-

mentátor a správce  sbírek 

v Muzeu umění Olomouc.

Miloš Smolka  *5. 1949, Šternberk

Vyučen horníkem v Ostravě. Pak práce ve stavebnictví, 

studium Střední průmyslové školy stavební v Lipníku 

nad Bečvou. Absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF 

Slezské univerzity v Opavě (1996). Žije ve Šternberku.

Petr Zatloukal  
*13. 9. 1956, Kojetín
Od roku 1992 vyučuje 
fotografii na katedře 
výtvarné výchovy PdF UP 
v Olomouci. Do roku 1990 
se zabýval dokumentární, 
divadelní a hudební foto-
grafií. Toto období vrcholí 
obrazovou publikací 
Gaudeamus ze zákulisí 
okupační stávky studen-
tů olomoucké univerzity 
v roce 1989. 

Vladislav Galgonek  *14. 5. 1946, Český TěšínPři zaměstnání v Moravských chemických závodech v Ostravě vystudoval obor výtvar-
ná fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě (1969). Od roku 1971 působil v propagač-
ním oddělení dolu Odra. Spoluzakladatel fotoskupiny H70. V letech 1973–2011 pracoval 
jako fotoreportér ČTK pro olomouckou oblastní redakci. Je absolventem oboru repor-tážní fotografie na Filmové akademii múzických umění v Praze (1985). 
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Sametová revoluce ve vzpomínkách zaměstnanců Muzea umění
Listopad 1989 je klíčovým okamžikem nejen pro historii naší 
země, ale také jednotlivců. Mnohým z nich zásadně změnil život. 
Nabízíme pohled do toho, jak na sametovou revoluci vzpomínají 
a jak ji prožívali někteří zaměstnanci Muzea umění.

Má největší 
vzpomínka se vztahuje 

k neděli 19. listopadu: je 19 hodin 
a ve Státním divadle Oldřicha Stibora se 

za zvuku státní hymny zvedá opona. Na jevišti 
stojí nastoupený celý operní soubor, tedy včetně 

garderobiérek, maskérek, rekvizitářek a divadelní 
techniky, v které jsem pracoval. Přeplněné hlediště 

po doznění hymny bouřlivě aplauduje, začíná divadelní 
generální stávka, svoboda je na dosah… Po státní hymně 

následuje slavný sbor Židů z Verdiho opery Nabucco a téměř 
všem vlhnou oči. V centru dění jsem byl ale už v pátek 17. 

listopadu, kdy v 18 hodin Yvonna Boháčová zahajovala v Galerii 
pod podloubím výstavu Václava Stratila, jehož předchozí 

výstava v téže galerii byla v roce 1982 před otevřením zakázána 
StB. Očekávalo se tedy, že se opět něco semele, takže atmosféra 
byla doslova elektrizující. Po emotivním proslovu Yvonny nastala 

poměrně bujará oslava, která trvala až hluboko do noci. Druhý 
den ráno u nás zazvonila divadelní rekvizitářka Richenza Buková 
a informovala nás o dění v Praze s tím, zda se přidáme na stranu 
pražských herců. Další dny až do pondělí jsem v podstatě strávil 
v divadle. V neděli 19. listopadu totiž měla být premiéra Nabucca 

v režii Martina Dubovice, který se v olomouckém divadle 
předtím naposledy hrál v roce 1968 – jak symbolické. Plán byl 
jasný: prosadit generální divadelní stávku. Ještě hodinu před 

zvednutím opony ovšem nebylo jasné, zda se bude hrát, či 
nikoliv. Nakonec se to díky nezměrnému úsilí herců vedených 

Ivanou Plíhalovou, Mikulášem Pánkem a Jaroslavem 
Krejčím podařilo. V následujících dnech se z divadla stalo 

neobyčejně živé a otevřené kulturní fórum, takže jsem 
až do konce listopadu byl víc v divadle než doma.“

Ladislav Daněk 
v roce 1989 kulisák, dnes kurátor sbírky  

obrazů MUO

Co mě napadne, 
když se řekne rok 1989? 

Volné asociace, obrazy, vzpomínky, 
podpis Několika vět v restauraci 

Jalta. Červnové vojenské cvičení na Libavé 
a moje 5letá dceruška plačící nad tím, že toho 

ostříhaného pána bez vousů nezná a že to určitě není 
její tatínek. Dovolená u Berounky a odvážné a hlučné 
nudistky z Německé demokratické republiky v kempu 
u Karlštejna. Loutkoherec hrající na rohu Václavského 

náměstí satirické divadlo o připravované jaderné elektrárně 
Temelín, kterého míjíme při cestě s dětmi a manželkou 

na tenisový turnaj Čedok Open na pražské Štvanici. Malá 
hala v Mariánském Údolí, kde probíhá vývoj leteckých motorů 

DV2 a jejich sériová výroba pro SSSR. Sovětské svařovací 
automaty, které si svařovaly, jak chtěly, materiál rovněž ze 

Sovětského svazu, z jehož kvality rentgenologům a kontrolorům 
barevné defektoskopie vstávaly hrůzou vlasy na hlavě. Nástěnka, 

na kterou jsme lepili mírně pozměněná hesla „přestavby – 
perestrojky“, a fotky líbajícího se Miloše Jakeše s Jásirem 

Arafatem. Koncert skupiny Laura a její tygři v olomouckém 
S-klubu 19. 11. a na něm studenti s československými 

vlajkami. Úterý 21. 11. a demonstrace v Olomouci a příslušníci 
Veřejné bezpečnosti, vyzývající občany, aby se rozešli, že 

demonstrace je nepovolená. A samozřejmě generální 
stávka 27. 11., na které šplhám do třetího podlaží lešení 

vedle obchodu zahraniční knihy, abych si tyhle 
zlomové události vyfotografoval.  

Toť vše…

Vladimír Pospíšil 
v roce 1989 vývojový pracovník leteckých motorů,  

dnes správce sbírek obrazů a plastik 
MUO, dokumentátor

Mou vzpomínkou je 
hippie znak na nástěnce 

panelového domu na adrese 
Foerstrova 20 v Olomouci a setkání 
s přítelem Záhumenským v kavárně 

příznačně nazývané „Cukrárna“, který celou 
situaci po páteční pražské demonstraci 

17. 11. 1989 shrnul slovy: To nic nebude, komunisti 
vyhlásí uhelné prázdniny a v televizi bude pořád 

hrát Michal David. Bylo to jinak. A tak jsem 
demonstroval až se ze mě kouřilo a kouřil na  
studentských výborech. A doufal, že pravda 

a láska zvítězí na lží a nenávistí..

Marek Novák 
v roce 1989 student, nyní vedoucí  

správního a investičního  
oddělení MUO

Má vzpomínka se 
vztahuje už k 11. listopadu, 

to se v podvečer konal na Pražském 
hradě v kapli Všech Svatých originální koncert 

ke svatořečení Anežky České, byla to téměř neznámá 
Gleissnerova zpívaná mše z konce 18. století, kterou 

nastudovala s pěveckým sborem z Horky nad Moravou 
a hudebníky z Olomouce přítelkyně Jana Bébarová. Jela jsem 

tam i se svými dětmi. Někdy se dějí i věci neviditelné. Ten večer byl 
prostoupen energií, která jakoby rozechvěla celý levý břeh Vltavy, 

celé Hradčany, byl to velmi silný subjektivní vjem a jistota, že něco 
začíná. A taky že ano. Druhá nezapomenutelná vzpomínka je z Olomou 

ce, z listopadového shromáždění na zaplněném Horním náměstí, kde jsme 
soustředěně poslouchali řečníka; a najednou v tom tichu nad náměstím 
proletělo sedm labutí, které plavně mávaly sametovými křídly. Zázračný 

okamžik. Signum. V době revoluce jsem pracovala ve Vlastivědném muzeu 
a okamžitě jsme s kolegyněmi Blankou Zlámalovou a Jarmilou Zvolánkovou 
začaly organizovat a připravovat výstavu Od zvůle k vůli 1968 – 1989, první 
část tvořil po dvacet let ukrývaný fotografický materiál se záběry událostí 

okupace roku 1968 v Olomouci, dobu normalizace jsme tu zastoupili kolekcí 
fotografií Jindřicha Štreita, které v takov&e acute;m rozsahu a skladbě 
byly představeny veřejnosti vlastně tehdy poprvé. Bylo to fantastické, 

ve zvolené kompozici se Jindrovy fotografie staly svědectvím 
i naléhavou výtvarnou básní o čase a životě toho dvacetiletí. Tak to 

jsem tehdy třeba dělala. Ta výstava byla velmi důležitá a taky ji 
vidělo hodně lidí. A snad jsem v tom čase při jednáních i přispěla 

k uskutečnění samostatnosti tehdejší galerie,  
dnes Muzea umění Olomouc.

Anežka Šimková 
v roce 1989 kurátorka Vlastivědného muzea  

Olomouc, dnes kurátorka MUO

Rok 1989 byl 
mimořádně silným rokem 

v mém životě. Bylo mi tuším 
12 let, byl jsem v šesté třídě a opravdu 
velmi intenzivně jsem to dění prožíval, 

úplně existenciálně a euforicky, ale to asi 
spousta lidí. Aktivně jsem se na revolučním 

dění spolupodílel se svým tátou. Chodili jsme 
na každou demonstraci v Olomouci, kterých 

probíhalo x. Nosil jsem trikolóru, maloval jsem 
a kreslil plakáty. V šesté třídě dochází k přerodu 

dítěte v mladíka a mě to zasáhlo zrovna v období toho 
přechodu. Do jisté míry mě to i formovalo do dalšího 
života v tom, že se prostě určitým věcem ustupovat 
nemá. Základní ideje a základní lidská práva se mají 

hájit. Ikonou, kterou jsem opravdu miloval právě 
od toho listopadu 1989, byl Václav Havel, a to mi 
zůstalo pochopitelně až do jeho skonu. Pro mě 

sametová revoluce znamená velmi výrazný 
impuls, na který jsem si mnohokrát vzpomněl 

v uplynulém půl roce, když jsme měli spor 
s panem Staňkem.

Ondřej Zatloukal
v roce 1989 žák základní školy, 

dnes ředitel MUO

Vzpomínek 
na sametovou revoluci mám víc, 

například esenbáky ze zásahové jednotky, 
obrovské chlapy v černých uniformách a helmách, 
kteří obestoupili náměstí Svobody v Brně při jedné 

z prvních studentských demonstrací. Pán v okně, co na nás 
volal, ať to zkusíme, že oni to v srpnu před jednadvaceti roky 
nezvládli. Také si pamatuju na spolubydlícího Bangladéšana 

na kolejích, který mi povídal, že když u nich demonstrují studenti, 
policie do nich střílí gumovými projektily a jde když ne o život, tak 

o oči. Plné davy na náměstí, cinkání klíči a pak na balkóně ještě 
gottwaldovské radnice svěží starý člověk v luxusní obleku, pan 

Tomáš Baťa. Ale popravdě, zpětně si na tu dobu vzpomínám optikou 
Dannyho Smiřického z knihy Zbabělci. Revoluce byla pro mě 

neuvěřitelnou kulisou a já hodně myslel na holky. Nešťastně jsem 
byl zamilovaný do studentky Šárky z Frýdku-Místku, první básně 

zkoušel psát pro jednu Marcelu a ještě pár měsíců chodil se 
svou první dívkou Ilonou.

Marek Šobáň 
v roce 1989 student prvního ročníku VÚT, dnes 

vedoucí edukačního oddělení MUO

V té době 
jsem žila v Pardubicích 

a pracovala u památkářů. Největším 
zážitkem byla večerní demonstrace 

u pardubického divadla 24. listopadu, na které 
tehdy vystoupila herečka Věra Galatíková. 

Uprostřed shromáždění za ní na balkon divadla někdo 
přišel, šeptal jí do ucha a ona vzápětí vyhlásila, že se 
právě dozvěděla o demisi Miloše Jakeše a celého ÚV 

KSČ. To byl zlom celých událostí, největší radost a taky 
konec všeho strachu, který jsme přece jen v podvědomí 

všichni měli, protože se obecně vědělo o aktivizaci milicí 
i armády. V tu chvíli jsme ale věděli, že moc komunistů 

padá. Následný jásot a spontánní zpěv hymny  
budu mít v uších až do smrti. 

Simona Jemelková 
v roce 1989 památkářka, dnes kurátorka sbírek  

užitého umění 17. až 19. století AMK 
kurátorka sbírky sochařství 17.  

až 19. století AMK 

Tehdy jsem chodil 
na demonstrace pražské 

i olomoucké, provokoval soudružky 
učitelky vlastními dětskými proklamacemi 
a těšil se, až ti zpropadení komunisti zmizí 
v propadlišti dějin. Sametová revoluce mi 

pak přinesla opravdu mohutnou úlevu, dětské 
oddychnutí si, že už se nebude lhát, že pravda 

bude pravda, a ne Пpaвдa, že už se nebudu muset 
stydět za ty uslintané pologramotné dědky 

v politbyru a že „russkij“ bude zase spíš Puškin 
a Rachmaninov, než Brežněv a Andropov.

Alexandr Jeništa 
v roce 1989 žák základní školy, dnes vedoucí 

produkčního oddělení MUO

1989LISTOPAD
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JINDŘICH ŠTREIT 
„Dokumentu jsem propadl na celé čáře“

Co vás přivedlo k fotografování?
 Život mě přivedl k fotografii. Můj otec fotografoval 
jako amatér. Maminka mu koupila fotoaparát, a pro-
tože neměl žádnou fotokomoru, mohl jsem jej v noci 
pozorovat, jak snímky zpracovává. Otec, i když byl 
pedagog, nikdy neřekl, pojď si to zkusit. Sám jsem 
začal fotografovat až na vysoké škole, a to jen náho-
dou. Tehdy jsme se museli učit hrát na housle, kte-
ré jsem samozřejmě nikdy neovládl. Zálibou našeho 
profesora Jana Bukovjana bylo kupovat a prodá-
vat foťáky. Jednoho dne za mnou přišel s tím, že mi 
prodá fotoaparát. Stál čtyři stovky. Požádal jsem  
tatínka, jestli by mi na fotoaparát dal. Otec souhla-
sil, ale měl jednu podmínku, že nebudu dalších deset 
let kouřit. To jsem klidně slíbil, protože jsem nikdy 
nekouřil, a to až do dnešních dnů. 

Máte doma své první snímky?
Možná, že bych něco našel, ale ten první, úplně prv-
ní negativ ne. Jak jsem uklízel, tak jsem jej vyho-
dil. Teď bych ocenil, že ho mám. Mám jiné negativy 
z mých úplných začátků.

Když se na ně podíváte dnes, zkušeným profe-
sorským okem. Co byste řekl mladému Jindřichu 
Štreitovi?
Že byl jiný už od prvního filmu. (smích)

Jaký máte největší zážitek ze svých začátků?
Chodil jsem do fotografického kroužku na fakul-
tě. Udělali jsme první společnou výstavu. V před-
večer jejího zahájení jsem šel do kina. Už ve foyeru 
mne zaujala vysoká dívka. Shodou okolností seděla 
ve stejné řadě, jen o jedno sedadlo dál. Po skončení 
filmu jsem jí navrhl, že jí doprovodím domů. Dovoli-
la mi to.  Pozval jsem ji na výstavu.  Slečna se jmeno-
vala Agnes.

Učitelství a cesta na Sovinec
Kromě fotografování je jméno Jindřich Štreit úzce 
spjato se Sovincem. Jak jste se tam dostal?

Můj otec učil v Těchanově, což je vesnice sousedí-
cí se Sovincem. Když jsem končil vysokou školu, na 
sovinecké škole se uvolnilo místo. Postupně jsem 
si v Sovinci zřídil místnost, kde jsem bydlel. Jez-
dila za mnou i Agnes. Vzali jsme se a narodila se 
nám dcera Monika. Protože klesl počet dětí, školy 
byly sloučeny  do Jiříkova. Agnes založila v Sovinci 
pobočku hudební školy. 

Celou tu dobu jste i fotil?
Začátek učení na Sovinci byl po fotografické strán-
ce slabší, protože povinnosti člověka odvádějí 
od zájmové práce, ale velmi brzy jsem se zase vrátil 
k pravidelnému fotografování. V té době jsem začal 
jezdit do Brna na Školu výtvarné fotografie.

Centrum zakázané kultury
Na Sovinci jste nevedl jen školu, ale měl jste tam 
galerii. Jak se zrodila?
To bylo docela jednoduché. Řekl jsem si, že pro děti, 
které chodí do školy, bude lepší, když jim budu uka-
zovat obrázky současných malířů a grafiků. Výsta-
vy jsem začal dělat ještě v době, kdy škola fungovala. 
Zrušil jsem všechny politické nástěnky, zrušil 
jsem obraz prezidenta, prostě všechno, co odvádě-
lo pozornost od výtvarných věcí. Výstavy pro děti 
jsem dělal od roku 1974, ale po dvou letech byla ško-
la zrušena. Třídu jsem proměnil v kinosál a začal 
tam promítat filmy. Pokračoval jsem i ve výstavách. 
Tehdy šlo o umělce především z Olomouce. Časem 
jsem se rozhodl využít volnou místnost a organi-
zoval jsem tam klasické výstavy. Tehdy mne velmi 
podpořili přátelé ze Šumperka. Pomohli mi vybudo-
vat závěsný systém, vymalovat, postavit falešnou 
stěnu. Třídu jsme přetvořili v minigalerii. Rozhodl 
jsem se pro koncepční práci. Ročně jsme realizova-
li šest výstav. Jedna byla věnována autorovi z oko-
lí, převážně z Olomouce. Další termín jsem věnoval 
slovenskému autorovi, protože slovenské umění se 
v té době téměř nevystavovalo.  Zbylé čtyři termíny 
jsem nabídl pražským umělcům.

ROZHOVOR

Jindřich Štreit
Jeden z nejvýznamnějších čes-
kých fotografů, dokumentari-
sta, galerista a pedagog. Jeho 
tematický záběr zahrnuje sociál-
ní tématiku, práci v zemědělství 
či továrnách, ale třeba i zákuli-
sí divadel v České republice. Svět 
si podmanil cyklem fotografií 
zachycující život na české vesni-
ci. Sám žije ve vísce Sovinec, kde 
působil jako ředitel tamější ško-
ly. Po střetech s komunistickým 
totalitním režimem a uvěznění 
musel přejít do tamního státní-
ho statku. Celou dobu se přitom 
věnoval fotografování a pořádá-
ní výstav režimem pronásledo-
vaných umělců, což učinilo ze 
Sovince jedno z center neoficiál-
ní československé kultury.

Jindřich Štreit, dvě fotografie z cyklu Vesnice je svět, 1978–1989Jindřich Štreit, Volby v Kněžpole, (1986)
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taková paradoxní situace. Ze školství mě nesmě-
li propustit, dokud nebudu odsouzený, a tak jsem 
dostal místo v knihovně pedagogického střediska. 
Tam jsem rok balil knížky, nemohl jsem tam údaj-
ně nikomu škodit a nikoho ovlivňovat. Po odsou-
zení jsem ihned musel odejít. Našel jsem si místo 
na státním statku v Ryžovišti, kam po hospodář-
ské stránce patřil i Sovinec. Státní statek měl šest 
vesnic a šest set zaměstnanců. Já tam začal praco-
vat jako dispečer a využíval jsem toho, že jsem byl 
pořád mezi lidmi a intenzivně jsem fotografoval. 
Když jsem podepisoval smlouvu, navrhl jsem, že 
budu dokumentovat život státního statku. Samo-
zřejmě, že tajná policie, která mne pořád sledovala, 
včetně telefonních odposlechů, s tím nesouhlasila, 
takže se smlouva musela přepracovat. Přesto jsem 
ve fotografování pokračoval.

Máte ještě ty fotografie?
Dělal jsem si archiv fotografií, které jsem chtěl pou-
žít ke svým osobním výstavám a potom jsem oddě-
loval fotografie ze života statku. Právě ty jsou od 
19. září vidět na výstavě v Národním zemědělském 
muzeu. Navíc jsem je doplnil loňskými fotografie-
mi současného života v zemědělství. Jde o moji nej-
větší výstavu v pražském  Národním zemědělském 
muzeu, k vidění je sto sedmdesát velkých fotografií.

Polská výstava,  
čínské ocenění a rok 1989
Když se vrátím ke galerijním aktivitám 
na Sovinci. Letos už tuto část vaší činnosti 
prezentovala kurátorka Muzea umění Štěpánka 
Bieleszová v Polsku a ještě jednou bude. Co pro 
vás znamená výstava, která ukazuje i tuto vaši 
profesní polohu?
Moc mě to potěšilo. Jsem rád, že díla někdo vidí 
a tím se zhodnotí činnost, kterou jsem tolik let 
na Sovinci dělal. Tuto expozici navíc doprováze-
la i má fotografická výstava, takže v Polsku jsme 
odprezentovali obě mé umělecké vášně.

Při této příležitosti vznikl i film, který získal 
mezinárodní ocenění v Šanghaji. Není to trošku 
paradox, že film o vaší pololegální činnosti veze 
ocenění z komunistické Číny?

(smích) Já jsem v Číně v Pekingu i vystavoval. Byl to 
lepenkový pás fotografií, který jsem Muzeu umění 
věnoval. Cena za film mě velmi potěšila, protože je 
to mé vyprávění o Sovinci. Kamil Zajíček, který stál 
se Štěpánkou Bieleszovou za vznikem tohoto sním-
ku, jej do této soutěže poslal. Film se líbil a uspěl jak 
u nás, tak i v zahraničí.

Letos návštěvníci Muzea umění uvidí vaše foto-
grafie i na další výstavě Štěpánky Bieleszové 1989, 
která mapuje revoluční dění roku 1989. Jak na toto 
období vzpomínáte?
V té době jsem byl zaměstnán na státním statku. 17. 
listopadu jsem byl v Hradci Králové, kde byla výsta-
va Adriany Šimotové. Když se pak dění pohnulo, jez-
dil jsem na univerzitu do Olomouce, protože jsem se 
znal s profesorem Josefem Jařabem. Nejezdil jsem 
fotografovat do měst. Fotograficky bylo pro mne 
zajímavější dění na vesnici. Jsem tak jeden z mála 
fotografů, kterým se podařilo zachytit toto téma 
právě v Ryžovišti. Fotografoval jsem okamžiky, kdy 
se lidé dokázali zkonsolidovat a udělali manifesta-
ci na ředitelství. Ředitel musel vysvětlovat mno-
hé. Fotografie částečně použije Štěpánka Bieleszová 
na listopadovou výstavu. Fotografie z tohoto cyk-
lu jsou také vystaveny v Belvederu na velké pražské 
výstavě k roku 1989.

Co sametová revoluce znamenala  
pro váš osobní život?
Zůstal jsem ještě nějakou dobu na statku Potom se 
rozpadl a já si hledal jiné místo. Začal jsem se věno-
vat hradu Sovinci, ale tam jsme měli s muzeem 
a okresním úřadem odlišné názory na jeho náplň, 
tak jsem začal na žádost studentů učit na FAMU 
jako externí pedagog. Jezdil jsem fotografovat 
rakouské farmy, což vyvrcholilo knihou a výstava-
mi ve Vídni. Dostal jsem také pozvání do Francie, 
kam jsem potom celých patnáct let jezdil fotografo-
vat velké projekty. Pro mě to bylo zvláštní období, 
protože jsem měl pocit určitého vyčerpání tématu 
vesnice. Uvědomoval jsem si, že jsem v něm už udě-
lal téměř vše, co jsem mohl a jakmile se začnete opa-
kovat a začnete o tom moc přemýšlet, je nejlepší 
téma opustit. Byla to pro mě velká změna. V České 
republice jsem pracoval asi tři roky na velkém pro-
jekt Lidé olomouckého okresu. Výstava prošla celou 
republikou, ale byla také v Japonsku a v Americe 
v New Yorku. Potom už život dostával čím dál vět-
ší obrátky. Učil jsem nejen v Praze, ale i v Bratislavě 
a na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity 
v Opavě, kde působím doposud.

Co obnášel návrat k pedagogické činnosti?
Pedagogická práce je pro mne důležitá, ale abych 
mohl na plný úvazek učit na Slezské univerzitě, 
k tomu jsem potřeboval další vzdělání. Udělal jsem 
si nejprve docenturu na FAMU v Praze, potom pro-
fesuru na Vysoké škole výtvarných umění v Pra-
ze. Vysoká škola výtvarného umění v Bratislavě mi 
udělila titul doktor honoris causa.

Jak je na tom v dnešní době fotografický 
dokument?
Hodně se v poslední době diskutuje o vztahu doku-
mentu a konceptuální fotografie. Myslím si, že 
dokument je část fotografie, která je jednou z nej-
důležitějších, protože zachycuje současnost, kterou 

uchovává pro budoucnost. Konceptuální fotogra-
fii jde o estetickou záležitost, zatímco dokument je 
o životě. Jsem fotograf, kterému dokument učaroval. 
V něm je podstata mé tvorby.

Život, smrt, železárny i vězení
Jaká další témata vás provázela kromě 
zemědělství?
Vesnice poněkud ustoupila. Přišla další témata jako 
těžká práce v továrnách, v železárnách ve Vítkovi-
cích, Třinci, Prostějově. Pořád jsem sledoval sociál-
ní fotografii a v současné době pracuji na velkých 
projektech na toto téma. Fotografoval jsem ve věz-
nicích, na urgentu, zdravotní sestry a teď pracuji 
na svém nejtěžším projektu, a tím je domácí hos-
pic. Fotografie, které jsou o životě a smrti. V říjnu 
k tomu bude výstava s katalogem. 

Slavné jsou ale i vaše fotografie z věznic. 
Pokračujete i v této tematice?
Představte si, že mě nenechali fotit ve vězení, když 
jsem byl zavřený. Prostě ne, vzali mi fotoaparát, to 
je hrozné (smích). Nicméně já jsem se hned po revo-
luci do vězení vrátil, tentokrát už jako fotograf. 
Jednak jsme byli v ženské věznici společně s Janem 
Špátou a Olgou Sommerovou a potom, když jsem 
dělal cyklus Cesta ke svobodě o drogové závislosti, 
navštívil jsem osm dalších věznic. Bylo mi nabíd-
nuto, abych pokračoval v projektu o kaplanech 
a vězních. Rýsuje se i další projekt, který se bude 
týkat vězení.

Jak je těžké se v rámci hospicové péče dostat 
k pacientům?
To je to nejtěžší, což ale platí pro všechny sociální 
projekty. Konkrétně tady vstupuji do nejintimnější 
zóny rodin. Spolupracuji se sdružením, které se jme-
nuje Nejste sami. 

Spolupráce s MUO  
je občanská povinost
Jak se zrodila vaše spolupráce s Muzeem umění 
a Štěpánkou Bieleszovou?
Spolupráce s muzeem je dlouhodobá. Začala prak-
ticky hned po sametové revoluci, kdy mě oslo-
vil profesor Pavel Zatloukal. Spolupracovali jsme 
na výstavách společně s Anežkou Šimkovou. Postup-
ně se rozvíjela také spolupráce se Štěpánkou, když 
jsme několik let dělali výstavy v galerii Amadeus 
v Arcidiecézním muzeu. Dávali jsme možnost vysta-
vovat studentům Institutu tvůrčí fotografie. 

Vaše fotografie jsou zastoupeny v našich 
sbírkách, například výše zmíněný pás jste muzeu 
daroval. Co vás k tomu vedlo?
Spolupráci s olomouckým muzeum, díky přátelství 
s Pavlem Zatloukalem a Michalem Soukupem pova-
žuju za obohacení života a proto jsem daroval do sbí-
rek i lepenkový pás se sto osmdesáti fotografiemi. 
Tato spolupráce je pro mě příjemná a vidím v ní vel-
ký smysl. MUO nejenže sbírky uchovává, ale pracuje 
s nimi, dělá výstavy doma i v zahraničí. Také výsta-
vy v Amadeovi byly pro studenty velkou výzvou. Rád 
navštěvuji odborné přednášky o umění prof. Danie-
la. Obdivuji restaurátora Borka Sedláka. Spolupráce 
s Muzeem umění je radostí a potěšením. •

Jak jste vybíral autory?
Podle toho, kdo byl vynikající, ale zároveň v ČR 
nesměl vystavovat. V té době byla velká cenzura 
a lidi, kteří podepsali Chartu nebo měli jiný názor, 
jinou tvorbu než socialistický realismus, byli zaká-
zaní. Proto se Sovinec stal jakýmsi středem umění, 
protože s těmito tvůrci by se lidé jen těžko potka-
li jinde, než v naší minigalerii. Návštěvnost verni-
sáží byla monumentální. Dvě stě až pět set lidí. To 
bylo normální. Postupně se tak Sovinec dostával 
do povědomí lidí.

Líčíte to velmi idylicky, ale jak na to reagovala 
vládnoucí strana?
Režim to samozřejmě nevnímal moc pozitivně. Měl 
jsem s tím  problémy, ale nemůžu říct, že úplně ty 
nejhorší problémy, protože šéfka kultury byla doce-
la rozumná. Domluvili jsme se na tom, že připravím 
plán výstav. Politické vedení umělce neznalo, a tak 
ani neprotestovalo. Situace se však postupně zhor-
šovala, zvlášť po mém odsouzení. Uvědomoval jsem 
si, že pokud s výstavami přestanu, přiznám, že jsem 
něco provedl. Hned po propuštění jsem pokračo-
val se stejným konceptem. Jenže to už na vernisá-
že pravidelně chodili i příslušníci StB.  Někdy nám 
výstavu zavřeli, třeba surrealisty, ale ani to mne 
neodradilo. Vystavoval jsem, co jsem chtěl. Pomá-
hala mi v tom jejich neznalost umění a umělců. 
Například jsem vystavoval Olgu Karlíkovou, která 
podepsala Chartu, ale režim to zjistil pozdě. Přípra-
va takových výstav ale byla vždy dobrodružná.

Vězení a nástup na statek
Hrála vaše galerijní činnost i nějakou roli 
ve vašem odsouzení?
Odsouzený jsem byl za hanobení republiky a prezi-
denta na základě výstavy, které jsem se zúčastnil 
v Praze.

Jak vás zasáhlo to, že už jste potom nesměl učit?
Když jsem se vrátil z vězení, tak jsem nesměl ani 
vstoupit do budovy školy, kde jsem dělal ředite-
le. K žákům jsem však nesměl už před tím, což byla 

JINDŘICH ŠTREITROZHOVOR

Obálka publikace k výstavě Jindřich Štreit 
(Ne)známé fotografie 1978–1989

Jindřich Štreit na Sovinci, 2017

Manželé Štreitovi, Muzeum umění Olomouc, 2007

Jindřich Štreit a Štěpánka Bieleszová, Sovinec,2016

Jindřich Štreit po třiceti letech rozbaluje roli s fotografiemi, leden 2017

i

 i

Jindřich Štreit při vyhlašování výsledků fotografické soutěže, Galerie Café Amadeus, září 2017
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zprostředkováním sbírkového fondu směrem 
k veřejnosti. Společně s lektorkou Hanou 
Lamatovou a dokumentátorem Kamilem 
Zajíčkem navázali pracovní kontakty s kolegy 
z Maďarska, Ruska, Itálie a samozřejmě z Číny. 
Uskutečnilo se také setkání se členy výboru 
AVICOM (Committee for Audiovisual and 
New Image and Sound Technologies) ohledně 
prezentace filmových dokumentů a aplikací 
muzea v následujících letech. 

Zlatý úspěch Uherského Brodu
První místo v kategorii krátkých muzejních fil-
mů si pak domů odvezlo Muzeum Jana Amose 
Komenského v Uherském  Brodě za snímek 
Marie Kadlčíkové Očekávání Velikonoc v Komni.

„Šanghajské ocenění nás velmi těší jak z hle-
diska mezinárodního úspěchu (57 projektů 10 
zemí ze 4 kontinentů), tak z hlediska rozvoje 
domácí přehlídky muzejních filmů – Musaion-
filmu. I zde totiž tento snímek získal pozornost 
a ocenění společně s dalšími filmy téže autor-
ky. Ukazuje se, že tyto a podobné projekty 
v moderní oblasti rozvoje muzejnictví u nás 
i ve světě mají své opodstatnění a svůj smysl. 

Muzeum umění Olomouc a Muzeum Jana 
Amose Komenského v Uherském Brodě 
stojí za českým úspěchem na festivalu 
muzejních audiovizuálních projektů 
FAIMP. Domů si z čínské Šanghaje vezou 
dvě bronzová ocenění a jedno zlato.

Muzeum umění získalo třetí místo v kategorii 
„Interaktivní digitální média“ za animovanou 
vzdělávací a herní aplikaci do tabletů Sen 
biskupa Karla, která provází především rodiny 
s dětmi Arcidiecézním muzeem v Olomouci 

a Arcidiecézním muzeem v Kroměříži. „To oce-
nění je satisfakcí za obrovskou práci, kterou 
jsme s tím měli. Propojili jsme naši letitou 
zkušenost se vzděláváním v prostoru galerijní 
expozice s novou mobilní technologií. Byla 
to pro nás velká výzva, ale zároveň vstup 
do neznámých vod. V českém prostředí před 
námi podobnou záležitost ve větším rozsahu 
vyzkoušely jen tři muzejní instituce,“ uvedl 

Máme skutečně velkou radost!“ uvedl Aleš 
Kapsa z Muzea Jana Amose Komenského.

Slavnostní vyhlášení oceněných se konalo 
ve středu 28. srpna v Ceremony Hall v Park 
Hotelu v samotném geografickém středu 

města Šanghaje, který postavil slovensko-
-maďarský architekt Ladislav (László) Hudec, 
rodák z Bánské Bystrice.

Patří digitální technologie 
do muzejní expozice?
Pracovníci Muzea umění Olomouc neletěli 
do Číny pouze přebrat dvě ceny, ale stali se 
i aktivními účastníky dvoudenní konference 

vedoucí edukačního oddělení MUO Marek 
Šobáň. „Při vzniku aplikace jsme samozřejmě 
spolupracovali s dalšími odborníky, například 
s výbornou animátorkou Eliškou Chytkovou, 
ale především s kolegy z oboru IT ze Studia 
6.15. Jsme rádi, že výsledek naší práce oce-
nili odborníci i na mezinárodním fóru,“ dodal 
Marek Šobáň, jehož kolegyně Hana Lamatová 
převzala cenu přímo v Šanghaji.

V druhém nejlidnatějším čínském městě se 
prosadil také film o Jindřichu Štreitovi, který 
vznikl k mezinárodnímu výstavnímu projektu 

Z města ven!, uvedený poprvé letos v dubnu 
v polské Poznani. Projekt, jehož rozšířenou 
reprízu uvidí koncem roku i diváci ve slezském 
Opolí, je součástí širšího národního programu 
30 let demokracie a svobody a vznikal za spolu-
práce s opavským Institutem tvůrčí fotografie 
a Nadačním fondem Jindřicha Štreita. Samotný 
film pak přibližuje Štreitovy kurátorské akti-
vity na Sovinci před rokem 1989, kdy se mu 

Museums in the Digital Age, která probíhala 
v Šanghajském historickém muzeu a zabý-
vala se smysluplným zapojením digitálních 
technologií v procesu předávání kulturního 
dědictví. Muzejníci z několika zemí Evropy 
a Asie se shodovali v tom, že v současné 
době není rozumné se zapojení digitálních 
technologií vyhýbat, ale že je vždy nutné 
mít na zřeteli v první řadě obsah sdělení, pro 
který se nalezne nejvhodnější forma, napří-
klad ta digitální. 

„Originální artefakty a jejich výpověď je 
v muzejní expozici vždy nejdůležitější. Digitální 
technologie je pro návštěvníky velmi atraktiv-
ní, ale na druhou stranu je nic nenaučí, neote-
vře jim nový obzor, případně jejich pozornost 

zcela odvede a pohltí do sebe. To je pro naše 
záměry kontraproduktivní. Technologie může 
být v prostředí muzejní expozice výborný slu-
ha, ale stejně tak se může stát zlým pánem,“ 
shrnul postřehy účastníků ředitel hostující 
instituce Hu Jiang. •

v prostoru tzv. šedé zóny podařilo ze zapadlé 
vesnice v bývalých Sudetech vytvořit nezá-
vislé kulturní centrum, kam se sjížděli umělci 
i návštěvníci z celého tehdejšího Českosloven-
ska. „Je neuvěřitelné, že jsme uspěli na celo-
světové přehlídce muzeí a galerií. Je vidět, že 
zajímavé osobní příběhy a aktivity výjimečných 
osobností fascinují diváky po celém světě bez 
ohledu na to, odkud pocházejí. Film je pře-
devším poctou profesoru Štreitovi a cenu ze 
Šanghaje chápu jako uznání za jeho celoživotní 
úsilí v oblasti umění,“ říká autorka scénáře 

Štěpánka Bieleszová. V Šanghaji cenu přebíra-
la společně s kolegou, režisérem a kamerama-
nem Kamilem Zajíčkem. 

Bieleszová se v Šanghaji také aktivně 
zúčastnila mezinárodní akademické konfe-
rence Museums in the Digital Age (Muzea 
v digitálním věku), kterou pořádalo Shanghai 
History Museum. Ve svém příspěvku před-
stavila aktivity Muzea umění a zkušenosti se 

Česká republika získala v Šanghaji  
tři ceny, dvě putují do Muzea umění

FAIMP
Pořadatelem festivalu muzejních audio-
vizuálních projektů je mezinárodní výbor 
pro audiovizi, nové technologie a sociální 
média AVICOM, součást Mezinárodní rady 
muzeí ICOM, sdružující více než 20 tisíc 
muzejních institucí z celého světa.

Video ze Šanghaje naleznete  
na našem YouTube kanále
www.youtube.com/muzeumumeniolomouc
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Letošní Dny evropského dědictví nabídly návštěvníkům Muzea umění 

netradiční formy divadelních představení v podání improvizační skupiny 

Olivy a Le Cabaret Nomade. Malí návštěvníci si pak v doprovodu 

rodičů užili divadelně-výtvarný workshop Čas na loutku. Na své si přišli 

i milovníci historie při komentovaných prohlídkách Zdíkova paláce.

Příměstský tábor Muzea umění se letos nechal inspirovat uměleckými agenty biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Děti tak během týdne nejen tvořily umělecká díla, ale snažily se je i prodat. (Více na straně 19)

FOTOGALERIE

Muzeum umění si připomnělo dobu  
biskupa Karla, oslavilo Dny evropského  
dědictví a přivítalo nového ministra kultury
K létu v Muzeu umění již tradičně patří návrat do baroka, respektive festival barokní kultury Hortus Magicus a ani letos tomu 
nebylo jinak. Kroměřížská Květná zahrada nabídla návštěvníkům mezi 9. a 11. srpnem barokní divadla, hudbu, kostýmy, jídlo i opery. 
Inspiraci hledaly u otce moravského baroka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna i děti na příměstském táboře MUO. Naopak 
románský skvost Zdíkův palác byl společně s divadelními představeními jednou z největších atrakcí letošních Dnů evropského 
dědictví. Září pak přineslo návštěvu nového mistra kultury Lubomíra Zaorálka a uklidnění rozbouřené situace kolem Muzea umění.

Repliku barokní houpačky, Mozarta i obnovenou premiéru opery, v níž 

původně hrály i císařovy sestry, nabídl festival barokní kultury Hortus 

Magicus. Ten v polovině srpna navrátil kroměřížskou Květnou zahradu 

zpět do doby Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Do Olomouce vedla první pracovní cesta nového ministra kultury Lubomíra 
Zaorálka v úřadě. Při návštěvě Muzea umění především řešil a napravoval kro-
ky svého předchůdce. Veřejně se omluvil Muzeu umění i jeho dvěma dosavad-
ním ředitelům a novým ředitelem se rozhodl jmenovat Ondřeje Zatloukala.

V létě začala dlouho očekávaná rekonstrukce bývalého kina Central. To by se 

mělo do roku 2021 proměnit v moderní multifunkční sál, ale zároveň si ponechá 

typické prvky původního kina, jako jsou elegantně prohnutý balkon či akus-

tická vlna na stropě od architekta Jana Zázvorky ml. Budoucí návštěvníci se 

mohou také těšit na lepší propojení s budovou Muzea moderního umění. 
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S počátkem nové divadelní sezony jsme již 
veškerý program bývalého Divadla hudby 
přesunuli do Mozartea v budově Arcidiecéz-
ního muzea. V říjnu zde uvedeme hned 
dvě inscenace specifického žánru divadla 
jednoho herce s živelnými výkony obou pro-
tagonistů. V listopadu pak v Muzeu umění 
nabídneme intenzivní třídenní program 
k 30. výročí Listopadu 1989, letos mimořád-
né spojený s Nocí divadel. Od října do pro-
since se můžete rovněž těšit na loutková 
představení nejen pro dětské diváky. 

Divadelní představení  
jednoho herce 
V pátek 18. října budou moci všichni, kdo přijdou 
na představení Víti Marčíka, bojovat po boku 
Robinsona Crusoea s bouří, domorodci, hladem 
a samotou. Krasojízda jednoho herce inspirova-
ná známým příběhem Daniela Defoea, bude plná 
nejen krkolomných kousků, dramatických oka-
mžiků a humoru, ale také zamyšlení nad samo-
tou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění. 
Rodinné divadlo pro všechny věkové generace. 

Směs stand-up komedie a pohybového 
herectví ze světa nákupů uvede Pavol Seriš 
v pátek 25. října se svým autorským předsta-
vením Pri kase. Pavol Seriš, kterého jsme již 
měli příležitost vidět v Divadle hudby v kome-
diálním monodramatu Samko Tále, rád mixuje 
stand-up, pantomimu a prvky fyzického diva-
dla. Původem slovenský herec, jenž má zázemí 
v Divadle Bolka Polívky, ve své tvorbě zkoumá 
možnosti a hranice divadla jednoho herce. 
V komedii z prostředí supermarketů a hyper-
marketů uplatňuje inteligentní humor i kritiku 
dnešní společnosti.        

Pro všechny příznivce loutkového diva-
dla jsme na sezonu 2019/2020 připravili 
pestrý program.  Vybíráme inspirativní 
inscenace, sledujeme zajímavé absolven-
ty, ale i vyzrálé profesionály. Nabízíme 
představení pro rodiče s dětmi, mateřské 
i základní školy, střední školy a dospělou 
veřejnost. Loutkové divadlo bývá často 
láskou na celý život a Muzeum umění 
hodlá tuto zálibu u diváků podporovat 
i nadále. Obzvláště, když bylo české a slo-
venské loutkářství zapsáno na seznam 
světového nehmotného kulturního dědic-
tví UNESCO. 

Neděle 20, října bude patřit Jabloňové pohádce 
a pražskému souboru Loutky bez hranic. Přive-
zou příběh na motivy pohádky Jabloňová panna 
od Karla Jaromíra Erbena. Jedna jabloň, jeden 
král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké 
prokletí. Dokáže statečný král zachránit svou 
jabloňovou lásku? Pro diváky od čtyř let vytvo-
řilo tuto inscenaci duo Marcela Máchová a Dora 
Bouzková.  

Tentýž soubor pak nabídne Příběhy malé 
Lupitiny Gonzáles ve dnech 24. a 25. října. 
Mexická oslava Dušiček je barevná a smrtečky 
i smrťáci se s radostí scházejí a společně vyprá-
vějí své příběhy. Pojďme se podívat do rodiny, 

30 LET SVOBODY A NOC 
DIVADEL V MUZEU UMĚNÍ
Kurátorské, produkční a lektorské oddělení 
pro vás připravilo třídenní intenzivní program 
od pátku 15. listopadu do neděle 17. listopadu. 
Po všechny tři dny bude zdarma otevřena 
budova Muzea moderního umění společně 
s výstavou fotografií a dobových dokumentů 
nazvaná 1989. 

Produkční a lektorský program 
pro dospělé návštěvníky
V pátek 15. listopadu zve David Hrbek 
na talkshow s respektovaným novinářem 
Karlem Hvížďalou, mimo jiné autorem legen-
dární knihy rozhovorů s Václavem Havlem 
Dálkový výslech. Tentokrát stylově o jeho 
knize Rozhovory s revolucionáři z roku 1989. 
Interview bude probíhat netradičně v prosto-
ru bývalé kavárny Café 87 – v prvním patře 
Muzea moderního umění. 

kde právě začíná Día de los Muertos, mexický 
sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se 
zpívat a bude se vyprávět. I zde v Zemi mrtvých 
se všichni rádi od srdce zasmějí! Inscenace 
je určena pro základní školy a diváky od osmi 
let. Získala ocenění na Festival of Puppetry 
Art v Bielsko-Białej (Polsko) nebo na festivalu 
Skupova Plzeň.

V předvánočním období se 15. prosince 
vydáme Zpátky do Betléma s Teátrem Pavla 
Šmída z Hosína a kejklířem Vojtou Vrtkem 
z Doudleb. Kdyby před dvěma tisíci lety ta 
patnáctiletá holka neřekla andělovi ano, tak 
by teď asi bylo vše úplně jinak. Asi bychom 
neslavili Vánoce, nestavěli bychom betlémy 
a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře 
a komedianta Vojtěcha s panem učitelem 
u Betléma. Společně vše okoření vtipem, pís-
ničkami a žonglérskými triky. Představení je 
vhodné pro diváky od čtyř let věku. 

Nemůžete-li přijít s dětmi na nedělní před-
stavení, přijďte některý jiný den. Od pondělí 
do středy (a někdy až do pátku) hrajeme 
v Mozarteu v 8.30 a 10.00 hodin pro mateřské 
a základní školy. Zavolejte do pokladny Arci-
diecézního muzea (585 514 190) a jsou-li volná 
místa, rádi prodáme vstupenky právě vám.

Stejný den uvedeme ve večerních hodinách 
v Mozarteu Arcidiecézního muzea již tradiční 
Noc divadel s Olivami, ovšem tentokrát ve zce-
la netradičním formátu. Představení divadelní 
improvizace s názvem Olivy – nezapomeňme 
bude inspirováno osudy pamětníků z Olomou-
ce a blízkého okolí, jejichž životy proťaly dějin-
né okamžiky 20. století. Ve zcela mimořádné 
spolupráci přichystáme tento večer společně 
se souborem Olivy a organizací Post Bellum - 
Paměť národa Střední Morava. Vstup na tuto 
ojedinělou událost bude volný bez rezervace.

V den výročí, v neděli 17. listopadu, budete 
mít jedinečnou možnost zažít happening 
Ohrada – 30 let svobody. Plot, který dnes 
odděluje proluku Muzea umění od Denisovy 
ulice, plnil v roce 1989 roli nezávislého média. 
Na něj tehdejší studenti Univerzity Palackého 
vyvěšovali novinky o aktuálním dění. 
Z původ ních artefaktů té doby (plakátů, hesel, 
informací na cyklostylu), společně s lektory 
vytvoříte koláž přímo na ohradu. Pokud nic 
takového nevlastníte, lektoři vám předají sca-
ny dobových materiálů. Podle hesla „Máme 
holé ruce“ můžete zane chat na ohradě stopy 
vlastních dlaní. 

Noc divadel pro rodiny s dětmi 
V sobotu 16. listopadu přijede pražský soubor 
Damúza zahrát v 9.30 a 11.00 pojednání o kula-
tosti světa pro nejmenší. Já, ty a to je taneč-
ně-pohybová inscenace určená pro batolata 
od deseti měsíců do tří let, vstup je zdarma. 
Vydejte se společně s kosmonauty na dobro-
družnou cestu galaxií! Představení nabízí dětem 
první kontakt s divadlem. Respektuje jejich 
potřeby a citlivě je uvádí do světa pohybů, zvuků 
a dotyků. Počet míst je omezen a na představení 
je nutné se předem rezervovat.

Následující den, v neděli 17. listopadu, uvede-
me slovenský soubor Odivo z Banské Bystrice 
s představením Aero, jazykově bezbariérovou 
inscenací pro rodiče s dětmi. Aero, které sou-
bor zahrál i na festivalu loutkového divadla 
ve slovinském Mariboru, je o vztahu k létání, 
k pohybu ve vzduchu. Proudění rozhýbává růz-
né materiály a vzduchové vibrace tvoří hudbu. 
Vzdušná laboratoř pro děti i rodiče a pro všech-
ny, kteří mají chuť si uletět. Po představení 
proběhne pohádková dílna, kterou je třeba si 
rovněž rezervovat.

Prvním loutkovým představením sezony 
pro dospělou veřejnost bude Emil, obra-
zová inscenace se zvířátky a kapkou krve, 
na motivy francouzských her, béčkových 
filmů a našich vnitřních představ. O tajem-
ství idyly na samotě u lesa, o síle změnit 
rodové prokletí, o síle lásky, a hlavně o tom, 
jak kvičí prase v předsmrtné křeči. V umě-
lecké koprodukci Lukáše Bouzka – Loutky 
bez hranic, Radka Berana – Divadlo b 
a Adriany Kubištové – Divadlo T601 hraje-
me ve čtvrtek 24. října.

MOZARTEUM

DIVADLO SEZONA LOUTKOVÝCH  
PŘEDSTAVENÍ NEJEN  
PRO DĚTI

37LOUTKOVÉ DIVADLO

Pavol Seriš   Pri kase

Loutky bez hranic   Jabloňová pohádka

Loutky bez hranic   Příběhy malé Lupitiny Gonzáles

Teátr Pavla Šmída & Vojta Vrtek  Zpátky do Betléma

Loutky bez hranic & Divadlo b & Divadlo T601   Emil
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Leckdo prožíval listopadové dny roku 1989 velmi silně. Zahrajte si na novi-

náře a zkuste vyzpovídat své příbuzné, kteří tu dobu jako studenti nebo již 

dospělí zažili. Zapište jejich výpověď a pokud se vám bude chtít, zašlete 

nám ji. Nejzajímavější zveřejníme (i anonymně) na našich sociálních sítích. 

Své texty můžete zasílat na e-mailovou adresu: hrbek@muo.cz 

Milé děti, milí dospělí, 
tvořivá stránka našeho časopisu  
Vám připomene jedno důležité výročí.

Listopad 89 se vžil mnohým z nás jako datum označující pád komu-

nismu a převzetí vedení státu, tehdy ještě Československa, demokratickým 

hnutím Občanské fórum. Prvotní hybnou silou změn byli ale především 

vysokoškolští studenti. „Sametová revoluce“ vznikla spontánně jako re-

akce na brutální zásah policie proti pokojně demonstrujícím studentům 

na Národní třídě v Praze. A kupodivu kromě krvavého pátku 17. listopadu 1989 

během následujících týdnů velkých změn nebyla prolita krev. Naopak se at-

mosféra nesla ve velmi slušném a dokonce často i humorném duchu. 

Příkladem můžou být tyto fotografie, které zachytily happening olomouckých 

studentů, kteří tehdejší olomoucký Okresní výbor Komunistické strany Česko-

slovenska obestavěli zdí z papírových krabic. Na krabice pak kdokoli z náhod-

ných kolemjdoucích mohl psát tehdejším představitelům (nejen) humorné 

vzkazy. Zkuste sami nějaké vtipné vymyslet a připište je na velkou fotografii. 

Odpověď na minulou hádanku: V minulém čísle časopisu Muzeion a na facebookových stránkách Muzea umění jste mohli nalézt malovanou hádanku s otázkou, kolikrát se na obrázku mezi svými uměleckými díly objevil biskup Karel 
z Lichtensteinu-Castelcorna. Správná odpověď zněla: pětkrát. Dvě vítězky – Jitka Hozová z Bezměrova a Marie Dostálová z Loučan – obdržely pohádkovou knížku Tajemství Libosadu od Petra Hudce s ilustracemi Elišky Chytkové.
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