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Vážení čtenáři,

v době, kdy čtete toto číslo, jsou už možná dveře Muzea umění dokořán. Ale možná taky 
ne. Všichni však doufáme, že budete moci alespoň na poslední chvíli přijít na skvělou a pro 
mnohé i objevnou výstavu O městě, krajině, umění. To ostatně platí také o multimediální 
instalaci slovenského výtvarníka Mateje Kréna Mnemocinema.

V tomto čísle se dočtete o našem letošním největším výstavním projektu. Trienále 
současného středoevropského umění UNIVERSUM koncem června vykročí do proluky SEFO 
a mnoha aktivitami i do celého města. Aktuálně jsme se propojili s festivalem AFO.

Jedna zpráva vás zřejmě nepotěší nyní, ale snad v příštích letech – Arcidiecézní muzeum 
bude více než rok zavřené kvůli architektonickým úpravám. Další novinky: expozici obohatil 
Diamant Victora Vasarelyho, vysoutěžili jsme novou vizuální identitu, budeme digitalizovat 
sbírky a následně je zpřístupňovat za peníze z tzv. Norských fondů. Přeji inspirativní čtení.

Tomáš Kasal   PR manažer Muzea umění Olomouc
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Ve spolupráci s ateliérem experimentální 
tvorby brněnské Fakulty architektury opustí 
Trienále SEFO 2021 zdi muzea a rozvine styčné 
téma universa na několika místech olomouc-
kého předhradí. Dotkne se zažitých veřejných 
prostorů, ať už v jejich nedokončenosti, anebo 
naopak v jejich domněle definitivních, archi-
tektonicky ztvárněných podobách. Pojmenuje 
a podtrhne, nebo naopak zpochybní, hodnoty 
dosaženého stavu. Studenti nově zorganizují 
jednotlivé prostory/prostranství intervencemi, 
u nichž se počítá s pomíjivostí ať už časovou, 
nebo materiální. 

Pod vedením Nicol Gale a Svatopluka 
Sládečka studenti v několika skupinách 
pracují s lokalitami proluky v Denisově ulici 
(MUO), s nádvořími Zbrojnice (dnešní uni-
verzitní knihovny) a Konviktu – Uměleckého 
centra Univerzity Palackého. Perforací letité 
dřevěné ohrady v blízkosti hostujícího Muzea 
umění nabídnou mladí adepti architektury 
veřejnosti novou perspektivu budoucí sta-
vební parcely SEFO. Expanze uličního prostoru 

Pop-up scéna Trienále SEFO v tradiční spol-
kové Galerii Caesar sleduje všeobecně pří-
tomný moment „krize“. Pojem však interpretuje 
v rovině situační a chápe jej jako běžný feno-
mén. Zachází s ním způsobem, jako by zahr-
noval své vlastní překonání, tj. vznik nového 
systému. Výběr autorů, jejich řazení i samotné 
expoziční zázemí na tuto poptávku reagují. 
Reaguje na ně také organizace programu, který 

Festival Ekologické dny Olomouc se už více 
než třicet let věnuje složitosti vztahu člověka 
a přírody. Spíše než k expertním výkladům 
se přitom kloní k rozhovorům, vedle velkých 
environmentálních témat neopomíjí ani ta 
okrajová nebo alternativní. Na otázky eko-
logie nahlíží celistvě, čerpá ze znalostí jak 
přírodních, tak i společenských věd, z mýtů, 
umění a intimních prožitků. EDO je – slovy 
Zdeňka Neubauera – „společnou poradou 
o našem světě“. V jedné krajině, s konkrétními 
lidmi, při společných událostech.

Jubilejní 10. ročník přehlídky filmů o spontánní 
tvořivosti neškolených tvůrců nejen ze střední 
Evropy  přinese  středometrážní  film  a soubor  
krátkých  videí korespondujících s dramatur-
gickou linií Trienále SEFO 2021. Zájemci tak 
budou moci zhlédnout pozoruhodné příběhy 

Připravovat jakékoli trienále současného umění, 
natož to středoevropské nebo konané ve státní 
instituci, je dobrodružné samo o sobě. Za stá-
vající situace se však tématem k diskusi stává 
nejen odborná nebo profesní stránka věci, ale 
sama možnost jeho provedení. Naše původní 
teoretická východiska, snaha „dále rozvíjet 
zájem muzea o geograficky i významově nestálý 
region“ střední Evropy, respektive „reflekto-
vat metody a přístupy ke starému, modernímu 
i současnému umění a také ke svým vlastním 
sbírkovým fondům“ je najednou možné chápat 
docela jinak. Protože je však Trienále SEFO 2021 
od počátku zaměřené nejen „dovnitř instituce“, 
ale je orientované na město a otevřené mnoha 
partnerům, doufáme, že jej zvládneme nejen 
adaptovat na aktuální podmínky, ale skutečně 
jej prožít a vytěžit. 

Jednou z klíčových změn oproti původnímu 
záměru je rozprostření programu do celého 

do dosud zapovězeného území koresponduje 
s plány muzea na oživení proluky v letních 
měsících. Na nádvoří univerzitní knihovny 
zase studenti rozehrají nové pobytové prvky, 
které současně nabourají stávající tereziánský 
řád bývalé zbrojnice. U poslední lokality, v are-
álu Uměleckého centra UP, jdou autoři vstříc 
vůli po očistě prostoru.  

– mimo navrženou dramaturgii – umožňuje 
adaptace (online prostředí, distanční formy) 
a změny, včetně zásahů do instalace. Podstat-
ným hlediskem je udržitelnost a přímá podpora 
vizuálního umění. 

Prostor Galerie Caesar bude sloužit dvo-
jím způsobem – jako expoziční prostor a jako 
klidové zázemí kinosálu, jehož dramaturgická 
linie vzniká ve spolupráci s Přehlídkou filmové 
animace a současného umění (PAF). Tři kurá-
torské linie se opírají o tvůrčí osobnosti širšího 
regionu: Tomáše Moravce, Jana Krtičku, Julii 
Gryboś a Barboru Zentkovou. První z autorů 

Třicátý první ročník je výjimečný úzkým 
propojením věd o přírodě a umění. Jeho 
tématem je „originál“ a základní sadou otázek 
samozřejmě ta, co pro nás původní zkušenost 

jedinečných autorských osobností  tzv. 
původní  či marginální tvorby. Mezi jinými se 
zaměří i na dnes téměř zapomenutou malíř-
skou tvorbu  železničáře  Václava Beránka (1915 

–1982). Ten, okouzlen bezelstným pohádko-
vým světem, dovedl zachytit i odvrácenou až 

V návaznosti na dlouhodobou strategii 
Středoevropského fóra Olomouc se v rámci 
doprovodného programu Trienále SEFO 2021 
představí také vybrané zahraniční instituce. 
Ke spolupráci na mezinárodním programu 
jsme přizvali edukační oddělení z těchto 
institucí: Międzynarodowe Centrum Kultury 
v Krakově, Galéria mesta Bratislavy, Ludwig 
Múzeum v Budapešti a Lentos Kunstmuseum 
Linz. Tito partneři přenesou připravenými 
vstupy Trienále z Olomouce do svých prostor 
a představí svým návštěvníkům dílčí témata 
hlavní expozice Trienále SEFO 2021 – Uni-
versum, přičemž nabídnou vlastní interpre-
taci zvolené problematiky. Spolupráce se 
opírá o myšlenku, že přístupy prezentované 

roku 2021 s tím, že jisté ozvuky zazněly už 
v roce předchozím (výstavy v Galerii Cae-
sar) a rezonovat budou také v roce následu-
jícím. Záměrně volíme cestu drobnějších, ale 
cílených a provázaných akcí, revidujeme pro-
gramy v prostorách plánované stavby SEFO, 
respektive v edukačních a pop-up výstavních 
projektech, distančně angažujeme také naše 
zahraniční partnery. Trienále využíváme i pro 
spuštění nových výzkumných plánů MUO – 
například v rámci databáze středoevropské-
ho umění (CEAD) „New Media Museum” nebo 
nově vznikající knižní edice. Součástí progra-
mu jsou proto také workshopy a konference. 
Současný stav se snažíme využít jako výcho-
disko uvažování o možnostech veřejné kultur-
ní instituce v pandemické a post-pandemické 
době, tedy ve světě, který prochází intenzivní 
rekonstrukcí. Udělejme vše pro to, aby byl ten 
nový co nejlepší.
Barbora Kundračíková, hlavní kurátor trienále SEFO 2021

Reálnou podobu dostanou projekty v rámci 
červnového studentského workshopu a během 
celého Trienále proměnu prostranství zažijí jak 
jeho cílení účastníci, tak náhodní pozorovatelé. 
Vytváříme živý veřejný prostor pro tvůrce i pří-
jemce – tvůrce experimentuje, dělá příjemce 
angažovaným. 
koordinace a Martina Mertová, Petr Dvořák

vytvoří v galerii architektonickou „kapsuli“, 
která bude otevřená vstupům a zásahům dal-
ších umělců a umělkyň. Ty budou vznikat vždy 
v reakci na předchozí uspořádání prostoru. 
Do tohoto systému zasahují cílené realizace 
drobnějšího charakteru, zápůjčky konkrétních 
uměleckých děl, ale také akce: přednášky, 
autorská čtení, koncerty, performance apod. 
Z autorů lze jmenovat Adélu Janskou, Jakuba 
Čušku, Richarda Loskota či Imricha Vebera. 
Přirozenou součástí galerie se stává blízký 
veřejný prostor, tedy olomoucké Horní náměstí.
kurátoři a Martin Fišr, Jakub Frank, Miroslav Schubert

temnou stranu našeho života jako například 
v rozměrném obraze „Vodní královna a ztros-
kotání plachetnice“, u jehož zrodu byla před 
padesáti lety i filmová kamera slovenského 
režiséra Eugena Šinka. 
koordinace a Pavel Konečný, Šárka Belšíková

v olomoucké expozici jsou bezesporu jedi-
nečné, ale otázky, kterými se zabývají, jsou 
univerzální a mohou být i v rámci (omezené) 
kategorie vizuálního umění opakovaně 
zkoumány na celé řadě na sobě nezávislých 
případů. Reinterpretace přitom představený 
systém nevyvrací, naopak ho otevírá novým 
úhlům pohledu a potvrzuje, že proces „tázání 
se“ nemůžeme nikdy považovat za dokončený. 
Samotný program se bude konat ve dvou 
rovinách: především během vybraných týdnů 
v jednotlivých partnerských muzeích se zamě-
řením na místní publikum, ale částečně také 
v online prostoru se snahou vytvořit interak-
tivní síť napříč institucemi. 
koordinace a Terezie Čermáková 

se světem znamená a jak ji navzájem sdí-
líme. Existují ještě vůbec nějaká tajemství 
v hloubce pod povrchem věcí a těl?
koordinace a Michal Bartoš, Barbora Kundračíková

TRIENÁLE SEFO 2021
Trienále vykročí z muzea  do města i do zahraničí

Universum OUTDOOR
24. 6. 2021 — 2. 1. 2022
muzeum umění olomouc a veřejný prostor

Všední krize
24. 6. 2021 — 2. 1. 2022
galerie caesar

MULTIversum
24. 6. 2021 — 2. 1. 2022

p a r t n e ř i

Ekologické dny Olomouc: Originál
1. — 30. 9. 2021
sluňákov, muzeum umění olomouc – sefo

Art Brut Film Olomouc / Paralelní světy
30. 9. 2021
muzeum umění olomouc – sefo 
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Program AFO se přirozeně dělí na dvě linie. 
První je filmová, kde se utkávají ty nejlepší 
popularizační dokumenty z posledních dvou 
let. Druhou jsou dramaturgické oblouky ne-
soutěžních sekcí, kde se AFO prostřednictvím 
filmů, přednášek, ale i videoher, literatury či 
výstav snaží představit a pomocí vědy vysvět-
lit naléhavé společenské fenomény. „Letošní 
zastřešující sekce Představ si fakta se zabývá 
vizualizací dat a jejich využití ve vědě i umění,“ 
vysvětluje ředitel AFO Jakub Ráliš. 

Vizualizace surových dat v grafech, mapách 
i uměleckých projektech nezůstává pouze 
u přepisu. „Je to proces hledání informací, 
jejich kombinace, interpretace a vizuálního 
zpracování. I pro autora je to napínavý tvůrčí 
příběh plný nejistoty, protože nikdy dopředu 
netuší, jaké informace se mu podaří získat 
a jaký bude jejich konečný tvar,“ říká Barbora 
Kundračíková, hlavní kurátorka trienále. „My 
vizualizaci zkoumáme jako užitečný nástroj, 
ale vnímáme i její negativa, druhotné jevy, 
které označujeme jako vizuální šum nebo 
přímo smog.“

Na zájemce o tuto část festivalu čekají čtyři 
dokumentární snímky. Například Kosmický 
zoom Evy Szasz z roku 1968 či Unknown Fields: 
Madagascar – A Treasured Island. Sekce dále 
představí tři videoperformance, které rámuje 
rozhovor s australským digitálním umělcem 
Andym Thomasem, autorem Visual Sounds of 
Amazon. A součástí je také průprava v tvorbě 
grafů a vizualizací ze surových dat s datovou 
žurnalistkou Kristinou Zákopčanovou.

 
OHRADA 24/7/AR 
Přestože je letošní AFO stejně jako loni on-line, 
díky spolupráci s Muzeem umění vykročí sekce 
Představ si fakta částečně do reálného světa 
a částečně realitu rozšíří. Místem setkání, 
diskuse, spojení reality a virtuality bude čtyři-
cetimetrová ohrada Muzea umění – budoucího 
SEFO – v blízkosti centra města.

 

RADOST Z DAT
velká británie, 2016, 50 min. 
režie: catherine gale
projekce on-line od 27. 4. 2021 | od 10.00

Matematička Hannah Fry dokáže pouze 
pomocí hry scrabble či telefonní budky vysvět-
lit složité rovnice a abstraktní teorie, které 
byly zásadní pro práci s daty. Efektivní využití 
dat vedlo k rozmachu současné počítačové 
technologie a jejich potenciál je stále veliký. 
Zanedlouho možná budeme žít v chytrých 
městech, která se budou přizpůsobovat aktu-
álním potřebám lidí. Je však otázkou, kolik dat 
ze svého soukromí chceme poskytnout.

 

KOSMICKÝ ZOOM
kanada, 1968, 8 min., režie: eva szasz
projekce on-line od 27. 4. 2021 | od 10.00

Animátorka Eva Szasz, inspirována dílem 
Cosmic View Holanďana Keese Boekea, využívá 
schopnosti animace přiblížit nám věci běžnými 
prostředky nedosažitelné. Vydává se do míst, 
která staví lidského jedince do působivé, i když 
poněkud znepokojivé perspektivy. Film, čás-
tečně balancující mezi dílem vědeckým a filozo-
fickým, nabádá k přehodnocení rozměrů všeho, 
od našich každodenních problémů až po nás 
samotné. Navzdory tomu, že jde o snímek vy-
robený před více než padesáti lety a prsty vědy 
i animace jsou dnes ještě delší, efekt tohoto 
malého exkurzu zůstává stále silný.

 

Kristina Zákopčanová  
(česká republika) datová žurnalistka
on-line přednáška  8. 5. 2021

Kristina Zákopčanová se zabývá vizualizací dat 
v rámci projektu Fakta o klimatu, v datové žur-
nalistice na iRozhlase a ve výzkumu. Zaměřuje 
se na zlepšování komunikace informací a vě-
deckých poznatků za pomoci vizuální reprezen-
tace a napomáhá tak snadnějšímu pochopení 
složitých problémů. Projekt Fakta o klimatu 

Na ohradě je interaktivní instalace na 
pomezí vědy a umění, kterou vytvořil grafik 
AFO Matěj Vázal. Pouhým okem je čitelná 
pouze polovina vizuálního zážitku. Celý obsah 
získá zvídavý divák teprve díky rozšířené rea-
litě (AR – augmented reality). Musí si stáhnout 
do telefonu (zdarma) aplikaci Artivive a potom 
namíří čočku fotoaparátu na bubliny na zdi. 
Díky tomu spatří kurátorský výběr vědeckých 
projektů a uměleckých děl na téma vizuali-
zace. Patří do něj třeba isotypy Otto Neuratha 
(International Picture Language: The First 
Rules Of Isotype. London, 1936), landartové 
projekty Agnes Deneés (Leslie Tonkonow 
Artworks + Projects, New York) nebo futurismy 
Stano Filka (Stredoslovenská galéria v Bánskej 
Bystrici/ Web umenia). A součástí je také ori-
ginální instalace Attily Cso gő, která vzniká 
přímo pro ohradu a v květnu se přelije z virtuál-
ního prostředí do toho reálného.

Ohrada tímto přestává plnit svou původní 
funkci reklamního poutače a stává se vstu-
pem do nového světa – dat, informací a zku-
šeností, vědeckých i uměleckých projektů 
a expozic. Rozšířená realita totiž slouží mimo 

usiluje o zkvalitnění společenské diskuze  
o klimatické změně. Přetváří odborná data do  
pochopitelných infografik, textů a datasetů,  
které pomáhají k lepší orientaci v tématu. 

 

Attila Cso gő (maďarsko)  
vizuální umělec, žije a pracuje ve varšavě
24. 5. 2021 autorský projekt na ohradě  
se vstupy do virtuálního prostředí

Věda a umění, respektive plocha a prostor 
jsou jen dvě z mnoha tak zvaných polarit, 
které se setkávají v tvorbě maďarského 
autora Attily Cso gő. To, co je obyčejně chá-
páno jako protikladné, příliš komplikované 
nebo abstraktní, jako například fyzikální jevy 
či chemické procesy, pohyb jako takový, se 
v jeho instalacích a projektech zhmotňuje 
a stává skutečným. Ukazuje se přitom také, 
že svět je potřeba uchopovat nejen slovy, ale 
také obrazy - protože teoretická znalost je 
jen dalším příkladem nuceného omezování se. 
A neznamená to, že tak přicházíme o bohat-
ství imaginace, naopak, o to více ji rozvíjíme. 

 

ZIMNÍ KINO ZA OHRADOU
projekce filmů 
listopad – prosinec 2021

Výběr z těch nejzajímavějších filmů věnova-
ných vztahu vědy a umění, vizualizaci dat 
a uměleckému výzkumu přinese zimní kino 
v proluce SEFO. Spolupráce Trienále a AFO 
začala samozřejmě na poli filmů a tímto 
obloukem se k pohyblivému obrazu vrací 
z onlinového exilu do formátu fyzického 
plátna pod širým nebem. Těšit se můžete 
na kurátorované bloky krátkých filmů 
a videoperformancí, například Structures 
of Nature německého režiséra Martina 
Gerigka či Recording Art Bruna Moreschiho. 
Ze zástupců celovečerního experimentálního 
dokumentu můžeme zmínit například Her 
Name Was Europa. Tento snímek ukazuje ideu 
reality, kterou autoři projektují do mystického 
zvířete, sudokopytníka Aurocha. 

jiné pro i vizualizaci SEFO, do něhož lze tímto 
způsobem už nyní alespoň pomyslně vstoupit. 
Trochu to připomíná Alenku Lewise Carrolla, 
která prošla zrcadlem a objevila zcela nový 
svět. Jde o novou možnost přemýšlet o tom, 
jak vidět, uspořádávat a užívat veřejný pro-
stor na pomezí reality a virtuálna. Z ohrady 
se tak stane galerie AFO-SEFO, která bude 
v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

A to je jen začátek. „Na AFO totiž přirozeně 
naváže program spadající už přímo do rámce 
trienále současného středoevropského 
umění, které začíná 24. 6. 2021,“ říká Barbora 
Kundračíková. Tehdy se ohrada otevře ná-
vštěvníkům, kteří budou moci vstoupit přímo 
do prostoru SEFO. „Právě prolomení ikonické 
ohrady je zásadním momentem trienále – 
v proluce vznikne letní scéna SEFO věnovaná 
formování veřejného prostoru, na kterém se 
kromě AFO podílí řada dalších kulturních sub-
jektů působících v Olomouci včetně města. 
Na ni pak naváže intervence Dana Gregora 
nazvaná Tichý křik. Díky všem aktivitám se 
snad toto místo změní ve skutečné fórum,“ 
říká Barbora Kundračíková.

TRIENÁLE | SEFO | 2021  
UNIVERSUM
PROLOG TRIENÁLE SOUČASNÉHO  
STŘEDOEVROPSKÉHO UMĚNÍ V MUO

 

AR MEN – MAJÁK
divadlo, stream on-line
pondělí 3. 5. 2021 | 21.00

Ar men je maják stojící v moři západně 
od Bretaně, je to kobka a domov dvou 
strážců, kteří každý den bez ustání uvádějí 
do chodu mechanismus světla, signální jazyk 
mořeplavců. Příběh o dobrovolné vyhoště-
nosti, o síle počasí, o touze udržet světlo, 
příběh podobný naší současnosti spojí 
mansardu muzea s vyhlídkovou věží a prů-
hledy do krajiny i vašich pokojů. Živý přenos 
audiovizuální kompozice na pomezí divadla, 
filmu a hudební skladby vznikl na motivy stej-
nojmenného románu Jean-Pierre Abrahama 
v režii Tomáše Soldána.

 

AI: KDYŽ ROBOT PÍŠE HRU
divadlo, projekce on-line
úterý 15. 6. 2021 | 19.00

O čem robot přemýšlí, co cítí a dokáže napsat 
divadelní hru? Střípky ze života umělé inte-
ligence jejími vlastními slovy. Příběh robota, 
který po smrti svého mistra zůstal vydán 
napospas nejrůznějším vzorkům z lidské 
společnosti, balancuje na hranici absurdní 
černé komedie a existenciálního dramatu. 

„Autobiografická“ hra umělé inteligence 
o hledání blízkosti ve světě, který již nějakou 
dobu nezná či neumí prostý kontakt, a v němž 
je tak tou nejhůře zdolatelnou vzdáleností 
cesta jednoho člověka k druhému. Projekt 
vznikl ve spolupráci Švandova divadla, MFF 
UK a DAMU. Sto let od prvního uvedení 
Čapkovy hry R. U. R. (která přinesla světu mj. 
slovo „robot“) navrhl Tomáš Studeník  v roce 
2019 divadelní kus, jehož autorem nebyl 
člověk, ale chytrý software – tzv. umělá inteli-
gence (Artificial Intelligence – AI). 

      +MUO= 
DATA JAKO UMĚNÍ 

Festival vědeckých filmů  
a muzeum spojily síly v sekci  

Představ si fakta

Data jsou tvrdá i měkká, lze je 
využívat, zneužívat, tajit či vizua-
lizovat. Anebo je přetvářet v umění. 
Právě vizualizaci dat, která se pohy-
buje na pomezí vědy a umění, letos 
nabízí v jedné ze svých sekcí popularizač-
ně vědecký festival Academia Film Olomouc. 
Organizátoři se v této části nazvané Představ 
si fakta propojili s Muzeem umění Olomouc a 
jeho letošní největší výstavní akcí trienále sou-
časného středoevropského umění UNIVERSUM. 

PŘEDSTAV SI FAKTA – PROGRAM

Složité rovnice a abstraktní teorie vysvětluje matematička Hannah Fry v dokumentu Radost z dat

Kosmický zoom

AI: Když robot píše hru

Attila Cso gő

filmy afo najdete na:

online.watchandknow.cz
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cemi současných mladých umělců do krátko-
dobých výstav a s novými výstavními formáty. 
Dílo Romana Štětiny, které vytvořil na míru 
souboru Babyluna Jiřího Koláře, kurátoři 
výstavy navrhli k zakoupení do sbírek jako 
vhodný způsob citlivé aktualizace kontextu 
Kolářova souboru. Práce založená na zvu-
kové interpretaci textogramů Jiřího Koláře 
si vyžádala nový způsob zacházení, ať už jde 
o evidenci, uskladnění díla i samotné „fyzické“ 
nabytí sbírkového předmětu. Nezanedba-
telný vliv na vznik podsbírky má také formát 
prvního ročníku Trienále SEFO 2021, který 
představuje živé formy, intermediální přesahy, 
pohyblivý obraz i interaktivní postupy. Záběr 
muzea se prostřednictvím Trienále široce ote-
vírá a rozšíření sbírek o nové umělecké formy 
je toho logickým vyústěním. 

Umění nových médií  
a střední Evropa 
Cíle spočívající ve vytvoření prostoru pro 
sdílení know-how naplňuje nový výzkumný 
projekt Muzea umění Olomouc a Databáze 
středoevropského umění (CEAD) vedený 
teoretikem nových médií Dušanem Barokem. 
Projekt New Media Museums má sloužit jako 
společná mezinárodní platforma pro sdílení 
zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek 
děl nových médií a jejich uchovávání napříč 
různými typy institucí. Projekt zahrnuje orga-
nizace soustředící se na prezentaci a pro-
pagaci nových médií z nezávislého sektoru 
i státní a nestátní sbírkotvorné instituce 
z České republiky, Slovenska, Polska a Maďar-
ska. K počáteční fázi projektu byli přizváni 
PAF Olomouc, Slovenská národní galerie, 
Centrum umění WRO z Wroclawi a C³ – Cen-
trum pro kulturu a komunikaci z Budapešti. 
Úkolem projektu je vytvoření několika přípa-
dových studií popisujících konkrétní případy 
nakládání s díly nových médií v různých 

založila svou sbírku nových médií a intermédií 
po několika neúspěšných pokusech v roce 
2000, Moravská galerie a Galerie Středočes-
kého kraje svá nová média schraňují v pod-
sbírce fotografie, podobně tomu je i u Galerie 
hlavního města Prahy, která ale na rozdíl 
od předchozích jmenovaných sbírku kontinu-
álně buduje. Samostatné novomediální sbírky 
pak vytvořily Oblastní galerie v Jihlavě a nově 
i Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
která pod vedením ředitele Františka Zacho-
vala navíc na umění nových médií staví novou 
sbírkotvornou koncepci. 

A co Olomouc?
Muzeum umění Olomouc svou podsbírku 
nových médií a intermédií vytváří s vědomím 
nedostatečného zastoupení autorů střední 
a mladší generace, kteří pracují s novými médii 
a s aktuálními technologiemi. Nedostatky 
ve sbírkách není bohužel možné s omeze-
nými finančními prostředky dohnat, ale cílem 
muzea a dlouhodobé koncepce Středoev-
ropského fóra je soustředit se systematicky 
na péči o sbírkové předměty novomediální 
povahy ve střední Evropě a vytvářet prostor 
pro sdílení know-how mezi odborníky v regi-
onu i v západoevropských institucích.  

MUO dlouhodobě odkládalo akvizice novo-
mediálních děl především kvůli technickému 
zázemí a metodologických znalostí pro jejich 
uchovávání. Zodpovědnost, kterou muzeum 
přebírá za umělecké předměty, převážila 
snahu o co nejrozmanitější rozšiřování umě-
leckých sbírek, a tak k akvizicím nových médií 
až na výjimky nedocházelo. Zřídka se tato díla 
objevovala také na výstavách. Za výraznou 
výjimku můžeme považovat současné práce 
Magdalény Jetelové, které muzeum předsta-
vilo na její retrospektivní výstavě v roce 2013.

Čerstvá debata kolem rozšíření sbírek 
o nová média přišla v souvislosti s interven-

typech institucí. Dlouhodobým cílem projektu 
je pak vytvoření funkční metodiky pro sbírání 
různých formátů novomediálního umění a jeho 
uchovávání. 

Založení sbírky musí vycházet na jedné 
straně z vnitřního nastavení instituce, jejíž 
kurátoři cítí potřebu rozšířit zájem muzea 
o nový typ uměleckých děl, na druhé straně 
pak musí být korigováno reálnými možnostmi 
instituce, jejím akvizičním potenciálem 
a dostupností uměleckých děl, technologic-
kým zázemím (restaurátorská dílna, techničtí 
pracovníci, úložiště a depozitární podmínky), 
odborným zajištěním (kurátoři, meziinstitu-
cionální komunikace) i schopností náležitě 

o umělecká díla pečovat 
a udržovat je stále provozu-
schopná. Často přitom závisí 
na schopnosti předvídat 
turbulentní vývoj a zastará-
vání „nových médií“. Zatímco 
digitální stopa současného 
umění narůstá ruku v ruce 
s technologickým vývojem, 
díla pionýrů nových médií 
zastarávají – pokud nejsou 
převedena na trvanlivější 
nosiče, případně se s nimi 
nenakládá podle jejich spe-
cifických potřeb, jsou odsou-
zena k zániku. Tím dochází 
ke kritické ztrátě podstatné 
části dokladů o počátcích 
nového způsobu umělec-
kého uvažování. Vytvoření 
kvalitního zázemí a rozsáhlý 
výzkum na tomto poli jsou 
proto základní povinností 
paměťové instituce oriento-
vané na 20. století. •

Federico Díaz, Sembion

Stanislav Zippe, Spirála, (1969)

Central European Art Database (CEAD)  je projektem Muzea umění 
Olomouc. Formou on-line databáze výtvarného umění a kultury poválečné střední 
Evropy se věnuje klíčovým autorům ze zemí Visegrádské čtyřky a zasazuje je do kontextu 
vývoje středoevropské vizuální kultury. 

Ilona Németh a mnozí další. Spolu s dalšími byli 
představeni v rámci rozsáhlého projektu Jitro 
kouzelníků?, který pro Národní galerii v Praze 
připravil v roce 1996 Jaroslav Anděl – jedním 
z jeho cílů bylo zmapovat posun, který způso-
bily technologie a nová média ve společnosti 
na konci 20. století. 

Se zvyšující se intenzitou můžeme od 90. 
let sledovat nejen zastoupení nových médií 
na výstavách současného umění, ale také 
ve větší míře vznik nových uměleckých oborů 
na vysokých školách. Akademie výtvarných 
umění získala svůj ateliér nových médií v roce 
1991, Fakulta výtvarných umění v Brně ateliér 
nových médií v roce 1993. Přestože se jejich 
označení lišilo a v průběhu času také promě-
ňovalo, přestože školy i v následujících letech 
zakládaly další podobně zaměřené ateliéry, 

New Media Museums je název nové-
ho výzkumného projektu muzejní Data-
báze středoevropského umění (CEAD), 
který se zaměřuje na to, jak koncepčně 
vytvářet sbírky děl nových médií a jak je 
uchovávat napříč různými typy institu-
cí ve střední Evropě. Odstartoval letos 
v lednu a trvat bude 18 měsíců. CEAD 
a Muzeum umění tak reagují na problém 
nízkého zastoupení umění nových médií 
ve veřejných sbírkách v době, kdy ten-
dence současného umění směřují čím dál 
častěji k intermedialitě a multimedialitě. 

Zaměříme-li se na výstavy současných 
umělců, nenajdeme mnoho těch, které by 
se omezovaly na jedno konkrétní médium. 
Statické sochy a obrazy dnes často doplňují 
videa, zvukové či světelné instalace, inter-
aktivní objekty nebo různé performativní 
vstupy. I výstavy tradičních médií dnes 
často nabírají podobu komplexních instalací, 
ve kterých je „staré“ médium doplňováno 
novými „time-based“ formáty.

90. léta – rozmach nových médií
Ačkoliv prvopočátky tohoto posunu můžeme 
sledovat už kolem poloviny 60. let, ke sku-
tečnému rozmachu dochází hlavně v 80. a 90. 
letech, kdy dostupnost moderních technologií 
umožňuje širšímu okruhu tvůrců experimen-
tovat s rozšířenými možnostmi zpracování 
obrazu a zvuku. Umělci jako Nam June Paik, 
Bill Viola nebo Wolf Vostell, ale mezi nimi také 
Woody a Steina Vašulkovi, určovali na Západě 
směr novomediálního umění. Ve střední 
Evropě a v bývalém sovětském bloku se nic-
méně ve stejné době objevili pionýři, jejichž 
díla pro rozvoj mediálního umění v širším 
regionu znamenala podobně důležité milníky. 
Tvůrci jako Katalina Ladik, Edward Ihnatowicz 
nebo Krzysztof Wodicko, u nás pak Milan 
Grygar, Stanislav Zippe nebo scénograf Josef 
Svoboda, formovali od 60. let to, čemu říkáme 
umění nových médií. Následovala je silná 
generace umělců, pro které byly experimen-
tální přesahy média přirozenou cestou k sebe-
vyjádření. K těm patřili Dalibor Chatrný a Alois 
Piňos, Jiří Valoch, Milan Adamčiak nebo usku-
pení umělců a architektů VAL (Ľudovít Kupko-
vič, Viera Mecková, Alex Mlynárčik).

90. léta pak přinesla další řadu umělců, kteří 
dále rozšiřovali pole experimentálních přístupů 
v umělecké tvorbě – Michael Bielický, Petr 
Svárovský (Silver), Matej Krén, Martin Zet nebo 

všechny měly nabízet alternativu k ateliérům 
zavedeným a tradičním. Studenti v nich měli 
zkoumat možnosti prostupování a přesahů 
různých tvůrčích forem s důrazem na nové 
technologie.

Sbírky nových médií
V České republice i na Slovensku se v průběhu 
90. let objevilo několik iniciativ, které si kladly 
za úkol dokumentovat a pečovat o umění 
nových médií, ale jejich činnost se omezovala 
na konkrétní teoretiky a kurátory a postrádala 
širší institucionální zázemí. Kolem roku 2000 
se pak začínají se stále větší naléhavostí obje-
vovat snahy podchytit rozšiřující se fenomén 
doby, který dávno už přesáhl dočasnost trendu, 
a naopak se ukázal jako zcela relevantní cesta 
v tvorbě současných umělců. Národní galerie 

NOVÝ PROJEKT CEAD:  
JAK PEČOVAT  
O NOVÁ MÉDIA? 

CEAD
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Jak byste popsal vývoj pozice umělce 
pracujícího s novými médii během vaší 
profesní dráhy?
Pracuji primárně s tradičními „novými médii“, 
jako jsou video a záznam zvuku. Tedy oblasti 
spjaté spíše s minulým stoletím. Proto ani 
nemám pocit, že bych si musel vyšlapávat 
nějakou neprochozenou cestičku a obhajovat 
média, se kterými pracuji.  Znatelně lepší je, 
že se objevují instituce a sběratelé, kteří umí 
podobné umění ocenit a hledají cesty, jak ho 
zařadit do svých sbírek. Čím dál méně musím 
obhajovat smysl sbírání videí a podobného 
nemateriálního umění. A to je úlevné. 

Co se týče postupných změn v mém způ-
sobu práce, tak se dají jednoduše popsat asi 
tak, že do procesu vytváření vtahuji čím dál 
více spolupracovníků oproti tomu, kdy jsem 
si vystačil téměř ve všem sám. Jednak je to 
zábavnější, jednak to bude souviset s faktem, 
že současné technologie vyžadují čím dál 
větší míru odbornosti, kterou není možné si 
držet v několika oborech zároveň. 

Jaké pro vás bylo komunikovat s dílem tak 
pevně zakotveným v konkrétní historické 
epoše jako je Babyluna?
Bylo to jednoduché. Z Kolářova díla mám kon-
frontáže vůbec nejraději. Z mého pohledu je to 
naprosto nadčasová záležitost a kdyby býval 
Kolář neudělal nic jiného, nikterak u mě jako 
autor neklesne. A vlastně ze stejného důvodu 
to bylo velmi těžké. Stejně jako je těžké autor-
sky reagovat na cokoliv, čeho si člověk váží 
a k čemu má až obdivnou úctu a respekt. 

Jsou pro současné mladé umělce osobnosti 
poválečného umění jako je Jiří Kolář ještě 
něčím přínosné a můžeme jejich vliv v sou-
časné tvorbě sledovat?
Asi to bude trochu souviset s tím přepínáním 
mezi médii, o kterém jsme mluvili v úvodu. 
Nevím, jak to mají mladí umělci, ale mě 

„Vznikla ve Vasarelyho vrcholném tvůrčím 
období. Jedinečnost tapisérie podtrhuje i fakt, 
že byla zhotovena v královské manufaktuře 
v Aubussonu, která je od roku 2009 zapsána 
na seznamu UNESCO jako Patrimoine culturel 
immatériel de l‘humanité (Nehmotné kulturní 
dědictví lidstva) a jež během své 600 leté 
historii vytvořila gobelíny podle předloh těch 
nejvýznamnějších autorů své doby,“ podotýká 
Gina Renotière.

Diamant je již druhou plastikou Victora Vasa-
relyho určenou pro stálou expozici SEFO. Tou 
první je téměř dva a půl metru vysoká TER F2.

Ke snaze o získání unikátních děl Victora 
Vasarelyho vede Muzeum umění v Olomouci 

nejen potřeba vyvolaná 
přípravou expozice SEFO, 
ale rovněž spolupráce 
s Fondation Vasarely v Aix 
en Provence, která se 
postupně a systematicky 
rozvíjí od uskutečnění 
výstavy Victora Vasarelyho 
v Muzeu umění Olomouc  
v roce 2007. „Tato výstava 
byla zatím jedinou profilo-
vou prezentací Vasarelyho 
tvorby u nás a samozřejmě 
hrála významnou roli 
v rozvoji naší spolupráce 
s Pierrem Vasarelym, prezi-
dentem Fondation Vasarely 
a také umělcovým vnukem,“ 
připomíná Renotière. •

Jakou roli ve vaší tvorbě hrají média nová 
a jakou ta stará?
Nová média hrají u mě roli zcela zásadní. 
Narodil jsem se do správné doby. Kdybych 
byl jen o generaci starší, nejspíš bych se teď 
věnoval něčemu úplně jinému. Ať už pracuji 
v jakémkoliv médiu, mým hlavním pracovním 
nástrojem je přenosný počítač. A byl to opět 
osobní počítač, který mi umožnil zkompono-
vat první songy nebo sestříhat první videa, 
když jsem byl teenager. To, co mě zajímá 
na starých médiích, nejsou ani tak média 
samotná. Je to spíš přístup umělců, kteří 
s nimi pracují. Abych to uvedl na příkladu: 
když navštívím kurz večerního kreslení, neza-
jímají mě studijní kresby, ale celková perfor-
mativní situace, která se v daný čas na daném 
místě odehrává. 

Jak učíte intermedialitu své studenty 
na AVU?
Učíme to tak, že to není tématem. Náš ateliér 
na AVU se sice jmenuje INTERMEDIA III., ale 
intermedialitu jako takovou nijak nezdůraz-
ňujeme. O volbě média se samozřejmě se 
studenty bavíme, ale až ve druhém plánu. 
Prvotní je myšlenka samotná a motivace ji 
realizovat. Nevybavuji si studenty, kteří by si 
úzkostlivě hájili svůj dobytý mediální píseček. 
Ono by to asi nebylo ani snadné, když jejich 
spolužáci a pedagogové mezi médii přirozeně 
přepínají. Je prostě běžné, že lidé, kteří k nám 
přicházejí z fotky, se posléze věnují instalacím 
a videu. Zarytí performeři začnou malovat. 
Studenti, kteří se doposud věnovali pouze 
textilu, se věnují zvuku. Tanečníci začnou psát 
poezii. Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský 
i já takové osobní objevy nových výrazových 
prostředků kvitujeme a máme z nich velkou 
radost. Mně osobně působení v tomto ateliéru 
motivovalo k nejmonumentálnějším instala-
cím, které jsem doposud realizoval. Uvidíme, 
kde to skončí…  

Trojrozměrnou plastikou Diamant 
světoznámého maďarsko-fran-
couzského výtvarníka Victora 
Vasarelyho se může od letoš-
ního dubna pochlubit Muzeum 
umění Olomouc. Návštěvníci 
se s ní zatím setkají ve stálé 
expozici Století relativity, ale 
její nákup byl koncipován již 
s ohledem na přípravu stálé expo-
zice Středoevropského fóra (SEFO).

„Zde sehraje tato prostorově atraktivní 
plastika dominantní roli nejen svým roz-
měrem, ale především svojí originalitou 
a výtvarnou kvalitou,“ říká zástupkyně 
ředitele MUO Gina Renotière, která za-
stupuje muzeum při jednáních s Pierrem 
Vasarelym, jediným vlastníkem a správ-
cem autorských práv Victora Vasarelyho.

Victor Vasarely patří mezi ústřední osob-
nosti SEFO. Tento světově proslulý maďar-
sko-francouzský malíř, kreslíř, grafik, sochař 
a autor realizací v oblasti užitého umění 
a architektury v mnoha zemích Evropy se jako 
jeden z mála středoevropských umělců naplno 
prosadil v západním světě. Navíc je považován 
za otce op artu, jednoho ze zásadních umělec-
kých směrů druhé poloviny 20. století.

Stal se nositelem řádu francouzské Čestné 
legie a Guggenheimovy ceny a jeho díla obdi-
vují návštěvníci významných světových insti-
tucí jako jsou Museum of Fine Arts v Bostonu, 
Tate Gallery v Londýně či Fine Arts Museum 
v San Franciscu. V České republice vlastní nej-
větší sbírku Vasarelyho prací právě Muzeum 
umění Olomouc, které od roku 2006 syste-
maticky doplňuje kolekce středoevropského 
umění pro již zmíněnou 
expozici SEFO. Ve sbírkách 
muzea je momentálně tři-
atřicet Vasarelyho grafik. 

„Dále vlastníme obraz C – 43 
/ Terek z roku 1951, který 
vznikl v období přerodu 
umělcovy geometrizující 
periody v kinetické umění. 
Díla tohoto období jsou 
na uměleckém trhu nedo-
sažitelná,“ zdůrazňuje Gina 
Renotière.

Sbírky MUO se mohou 
pochlubit také Vasarelyho 
velkoformátovou tapise-
rie Harmas z roku 1966, 
kterou lze zařadit mezi 
umělcova klíčová díla. 

fascinují osobnosti, které dokázaly udělat 
tlustou čáru za svou dosavadní uměleckou 
kariérou a začaly se věnovat něčemu úplně 
jinému. Ať už to byl František Drtikol, Charlotte 
Posenenske, Michal Pěchouček nebo právě Jiří 
Kolář. Vedle toho pro mě byl ale Kolář vysoce 
formativním činitelem v době mého dospívání. 
Jsem mu vděčný za to, že mi na svém vlastním 
příkladu ukázal, že existuje možnost stát se 
výtvarným umělcem, aniž by člověk musel 
projít školením v klasických výtvarných disci-
plínách. Nejsem si jistý, jestli něco takového 
ještě dnešní nastupující generace umělců 
potřebuje. Pro mě to tehdy bylo ale nesmírně 
osvobozující. • 

ROMAN ŠTĚTINA: ČÍM DÁL MÉNĚ MUSÍM 
OBHAJOVAT SBÍRÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO UMĚNÍ 
– NOVÝCH MÉDIÍ. A TO JE ÚLEVNÉ

NOVÁ MÉDIA

Roman Štětina  (*1986)

je absolventem Fakulty umění a designu 
v Plzni, Akademie výtvarného umění v Praze 
a Umělecké akademie ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Absolvoval několik zahraničních 
rezidencí, mezi které patří např. londýnská 
LUX a Artist-in-residence ve Vídni. Je laure-
átem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 
2014. Účastnil se řady mezinárodních i domá-
cích přehlídek a samostatně vystavoval např. 
ve Spike Island v Bristolu, Cardiff Contem-
porary v Cardiffu, v MNAC v Bukurešti nebo 
v Galerii hlavního města Prahy. Ve zvukové 
kompozici, kterou Štětina vytvořil pro výsta-
vu Babyluna, a jejíž obsah se skládá z namlu-
vených textů souboru, se setkává zájem 
o jazyk a paralingvistické a fonetické jevy 
s experimentálním zkoumáním postprodukč-
ních technologií. Ke spolupráci na díle Roman 
Štětina oslovil rozhlasového režiséra Mirosla-
va Buriánka, s nímž již dříve natočil svůj film 
Návod k upotřebení Jiřího Koláře. Zvukovou 
koláž doplňuje Štětinova apropriace jedné 
z Kolářových konfrontáží. Ta vznikla s využi-
tím vyhledávače obrázků Google, který umož-
ňuje vyhledávání obrazů na základě vizuální 
i tematické podobnosti.

Victor Vasarely 
vlastním jménem Vásárlélyi Gyözö  
(9. 8. 1906 Pésc – 15. 3. 1997 Paříž)

Od roku 1919 žil v Budapešti, malířskou 
průpravu získával od roku 1927 na akade-
mii Podolini – Volkmann o dva roky pozdě-
ji na Mühelyho akademii, kde se seznámil 
s avantgardními myšlenkami Bauhausu. 

V roce 1930 odešel do Paříže, kde zprvu 
působil jako reklamní grafik, započal se stu-
diem optiky a experimentováním s plošnými 
a geometricky organizovanými struktura-
mi. Paralelně opakovanými barevnými pásy 
dosahoval dynamických a harmonicky ryt-
mizovaných forem reality. Od roku 1944 spo-
lupracoval s věhlasnou galerií Denise René 
a vstoupil do světa pařížské umělecké avant-
gardy. Účastnil se Salonů nezávislých, zná-
mého Májového salonu i Salonu nových 
skutečností. V roce 1951 dospěl již k vlastní-
mu kineticko-abstraktnímu stylu, který rozví-
jel dalších pět let. Umělcova tvorba vrcholila 
v polovině let šedesátých. Od roku 1961 žil 
Vasarely v Annet-sur-Marne. Po jeho výstavě 
v Muzeu moderního umění v New Yorku nazva-
né Vnímavé oko v roce 1965 byl Vasarely již 
všeobecně považován za zakladatele op-artu 
a kinetického umění. V jeho ateliéru vznika-
la monumentální díla budovaná na principech 
optického iluzionismu, jejichž části se zdánli-
vě zdvihaly do trojrozměrné plastické podoby. 
Vasarelyho dílo tak navázalo na geometric-
kou abstrakci dvacátých let a řešilo nové otáz-
ky a možnosti tohoto směru nastolené ideami 
Bauhausu i rozvojem moderní techniky. 

Vasarely byl jedním z mála středoevrop-
ských autorů, jimž se podařilo uspět po druhé 
světové válce v západním umění a vydobýt 
si jedinečné postavení. Je průkopníkem op 
artu a neokonstruktivistických tendencí, jež 
nalezly podstatnou rezonanci i v českoslo-
venském umění šedesátých let minulého sto-
letí a tento směr nejen v malířství, ale rovněž 
v grafice, plastické tvorbě, architektuře, uži-
tém umění a módě, ovlivnil vývoj, který se roz-
šířil po celém světě.

MUZEUM UMĚNÍ ZÍSKALO  
VASARELYHO DIAMANT 

SBÍRKY MUO

Victor Vasarely, Diamand, 1966 / 2016

Victor Vasarely, TER F2, 1969 / 2010
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Pouhé dva týdny, při prosincovém 
uvolnění kovidových pravidel, mohli 
návštěvníci Muzea umění Olomouc 
spatřit výstavu slovenského umělce 
Mateje Kréna nazvanou Mnemocine-
ma. Právě proto se muzeum s výtvar-
níkem dohodlo, že výstavu, která měla 
původně skončit v březnu, prodlouží 
až do 23. května 2021.

Co si máme představit pod názvem 
Mnemocinema?
Jedná se o sloučeninu dvou slov, takže to 
může být trošku matoucí. Název je odvoze-
ný od paměti – Mnemo a od slova cinema, 
tedy kino. Navíc by mělo odkazovat na bohy-
ni paměti Mnémosyné, která se jinak píše, 
ale vyslovuje se skoro stejně. Celá výsta-
va pracuje s fenoménem paměti a rozkrý-
váním nějakých částí našeho světa, které 
zůstaly uchované v mediální podobě a jedi-
ně tak jsou s námi schopny komunikovat. 
Skutečnost už odešla a zůstala nám jen ta 
Mnémosyné.
 
Co konkrétně na návštěvníky čeká?
Výstava se do Olomouce přestěhovala z Gale-
rie města Bratislavy v trošku zredukované 
podobě, chybí zde jeden objekt a také výsta-
va mého otce. K vidění tak jsou dvě rozsáh-
lejší věci. Jednak už zmíněná Mnemocinema, 
což je objekt, který vychází z mé práce Pasáž. 
Ta je dlouhodobě vystavena v Bratislavě 
a jde zjednodušeně řečeno o chodbu mezi 
dvěma zdmi vystavěnými ze skutečných 
knih a soustavou zrcadel, které celý prostor 
opticky manipulují. Mnemocinema je posun 
tohoto objektu do současného vnímání 
médií, kdy v posledních desetiletích přichá-
zí na scénu jako hlavní médium obrazovka. 
Svou starší práci jsem tak přepsal do nové, 

„aktuální“ podoby, kdy se celý děj sice odehrá-
vá v knihách, ale ty knihy jsou jen součástí 

obrazovky a jsou tak zakleté v tomto svě-
tě. Vidím zde právě to aktuální – to mediál-
ní požírání minulosti přítomností, tedy další 
aspekt paměti.

Jak se zrodil nápad vzít knihám fyzickou 
podobu a nechat je zakleté v obrazovce?
Souvisí to se situací, ke které se postupně 
dostáváme. Před naším zrakem se stávají 
některé věci méně důležitými, protože vzni-
ká virtuální svět, který je ukrytý za sklem 
obrazovek. Je to svět, ke kterému se nemů-
žeme nijak přiblížit, jen jakýmsi zvláštním 
počítačovým způsobem, tedy svět na dosah 
a přitom nedostupný. Mně fenomén ubývá-
ní reálné skutečnosti a přibývání chimerické-
ho obrazovkového světa připadá jako jeden 
z klíčových rysů současné doby. Mění naše 
charaktery, preference, prostě tisíc věcí a my 
si to ani neuvědomujeme. Zobrazení jedno-
ho média, které dokáže pohltit to jiné médi-
um bez jakýchkoliv problémů, se mi zdálo 
jako zvláštní zápas odehrávající se mimo mě. 
Jeden svět se stává součástí jiného a tváří se 
jako on, ale není jím. Toto všechno jsem chtěl 
reflektovat, takže divák bude vystavený fil-
mu, který nemá být filmem, ale pohnutou 
skutečností. 

A druhá část?
Ta je radikálně opačná. Jmenuje se Amne-
zitář a všímá si fenoménu mizení či zániku 
paměťového média, knihy. Je tedy takovou 
zprávou o zapomínání. Jde tedy o dvojexpo-
zici. V Bratislavě fungoval ještě výtah mezi 
poschodími, který byl koncipován jako pro-
pojení těchto prací, takže tam to mělo ještě 
spojovací prvek. Ale zmíněná dvojice expo-
nátů byla i v Bratislavě klíčová, takže v Olo-
mouci o nic podstatného nepřijdete.

V Muzeu moderního umění jste neměl  
takový prostor jako v Bratislavě. Bylo těžké 
se s tím vyrovnat?

Trošku ano. Druhá část, zmíněný Amnezitář, 
je taková trojvýstava. Divák se procházkou 
přes ni dostane z výstavy v muzeu do sbírky 
knižního archivu či kolekce typu depozitá-
ře a z něj až na skládku „kulturního“ odpadu. 
Kniha je zde pojatá jako polemické médi-
um spojující všechny polohy. Tyto tři části je 
ale potřeba do prostoru exponovat tak, aby 
z toho měl divák zážitek. Prostoru nebylo 
moc, takže je z toho taková „bonsaj“ výstava, 
tedy vše je, jak má být, ale menší.

Fascinace knihou
Klíčovým prvkem obou děl jsou knihy.  
Čím vás oslovují?
To je pro mě velmi těžká otázka, protože kni-
ha má pro mě tisíc významů a ne jen jeden, 
který konkrétně na výstavě reflektuji. Kni-
ha není jen paměťový fenomén, ale je i mož-
ností se potkat s něčím, co bylo v jiném čase 
na jiném místě, s jinými lidmi. Díky knihám 
můžeme vkročit přímo doprostřed těchto 
nám vzdálených věcí a dějů. Je to dané tím, 
že se kniha neodehrává ani ve zvukové ani 
ve vizuální podobě, ale v té mentální. Komu-
nikujeme s ní přímo v nás. Na výstavě řeším 
jen vnější část fenoménu knihy jak kinem, 

MNEMOCINEMA 
UKAZUJE  

KNIHY ZAKLETÉ  
V OBRAZOVCE,  

ŘÍKÁ  
MATEJ KRÉN

Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet 
12. 11. 2020 — 23. 5. 2021

Matej Krén (*1958) 

Trenčínský rodák a absolvent Vysoké školy 
výtvarných umění v Bratislavě a Akademie 
výtvarných umění v Praze. Do povědomí širší 
veřejnosti se natrvalo zapsal výstavou Sute-
rén (1989). Od začátku 90. let vystavuje na pře-
hlídkách umění ve významných evropských 
metropolích i v zámoří. Získal také něko-
lik prestižních stipendií, například americ-
ké nadace Pollock-Krasner (1991) nebo pobyt 
ve Studiu kreativity v Manufacture Nationa-
le de Sèvres v Paříži (1992–1993). Je držitelem 
také několika význačných ocenění: obdr-
žel Cenu kritiky a Cenu diváka za dílo Idiom 
na Bienále současného uměni v Sao Paulu 
(1994), hlavní cenu v celosvětové výtvarné 
soutěži Promotion of the Arts organizované 
UNESCO v Paříži (1995), Cenu ministra kultu-
ry SR za úspěšnou reprezentaci slovenské-
ho umění v zahraničí (1995, 2011). V roce 2004 
se stal držitelem slovenského výročního oce-
nění za umění – Ceny Tatrabanky. V roce 2013 
získal Cenu Goodwill Envoy za reprezenta-
ci Slovenské republiky, kterou uděluje ministr 
zahraničních věcí. Matej Krén žije a tvoří stří-
davě v Bratislavě a v Praze.

Matej Krén, instalace AmnezitářM
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kolem mě proplouvat, tak je to velmi povrch-
ní pohled. Naopak se mi zdá velmi zajímavé, 
když se něčím zaobíráte dlouho, pak tepr-
ve nastává změna. Když je něco jak na fil-
movém pásu, je to nezajímavé. Kniha jako 
médium je pro mě fascinující tím, že je to cih-
lička plná papírů, ale každá je přitom úplně 
jiná. Přes tu cihličku prochází všechny kni-
hy, to je něco úžasného. Je to skvělý nápad. 
Navíc úspornost knihy nevznikla naráz, šlo 
o obrovskou genezi, kterou podmínily celé 
národy. Dnes jsou názory, že kniha zanikne 
a nahradí ji digitální média, což sám reflek-
tuji na výstavě, ale přesto jsem vůči digitál-
ním médiím velmi skeptický, protože co se 
týká paměti, má kniha mimořádný náskok. 
Digitální média jsou obrovská, přesná, ale 
mají jeden velmi fatální problém – životnost. 
Kdežto kniha se svou historií, a to nemluvím 
o hliněných tabulkách, je opravdové médi-
um paměti. Softwary se na rozdíl od knih 
mění příliš rychle na to, aby se z nich moh-
lo stát smysluplné médium. Určitě se stane, 
ale bude jim to trvat tak dlouho jako knize. 
Navíc kniha je fyzické médium, a když máte 
knihovnu, máte před očima jakousi mapu. 
Kdežto když máte knihy jako pdf v počítači, 
nic takového nevidíte. Mám doma knihovnu, 
a když něco promýšlím, přesně vím, kde to 
v ní je a kdykoliv to vytáhnu, ta informace je. 
Toto vytváření map pomocí fyzických knih 
je také obrovský fenomén tohoto média.

Máte oblíbenou knihu?
Samozřejmě mám oblíbené knihy, ale těch 
je velmi mnoho, celé oblasti. Jednou jsem 
na sobě udělal takový pokus. Jako malý 
chlapec jsem měl svoji knihovnu, rodiče mě 

tak jejich proměnou k nepoznání. Skuteč-
ný význam knih je ale uvnitř, v mentálním 
prostoru, který mě už dlouhé roky absolut-
ně fascinuje. Je vlastně zvláštní, že se jako 
výtvarník věnuji něčemu tak nevizuální-
mu jako jsou knihy, ale to zjevování něčeho 
skrytého v nevizuálnu mě absolutně fasci-
nuje. Knihy nás podmiňují a být podmíně-
ný něčím tak křehkým jako je text v knize, 
je dost bizarní.

Kdy vás poprvé napadlo využít knihu 
do výtvarného díla?
Byl to pozvolný přechod. Knihy mě fascino-
valy od dětství a díky otci jsem měl i první 
vhled do velké knihovny i do způsobu, jak on 
s knihami zacházel. Ať mi jako chlapci říkal 
cokoliv, tak okamžitě vytáhl knihu a uka-
zoval mi to v ní. To byl první moment, který 
formoval můj vztah ke knihám. Potom jsem 
sám četl a poznával svět přes knihy. Fascinu-
je mě, že když jsem ve skutečnosti na nezná-
mém místě, tak mi to dá méně, než když jsem 
zavřený v knihovně a čtu si o něm. Tento 
fenomén jsem samozřejmě brzy začal řešit 
i jako výtvarník a nejen jej, ale mnoho věcí 
s tím spojených – text, slovo, médium knihy, 
obraz knihy. Drží mě to opravdu celý život.

Kniha, krabička plná listů s pevným tvarem, 
není to pro výtvarníka příliš omezující?
Je i není. Mám pocit, že největší svoboda je 
právě v tom omezení. Když člověk omezí 
výrazové prostředky a možnosti, tak vlast-
ně daleko více spoléhá na svou představivost, 
fantazii, na něco, co do toho musí vložit a co 
dokáže z toho získat. Když budu dělat věci 
jednu za druhou a jen mechanicky budou 

zásobovali různými knihami a při všemož-
ném stěhování se mi ty knihy časem poztrá-
cely. Když jsem byl už o mnoho let starší, tak 
jsem se rozhodl ty knihy znovu všechny najít 
a opravdu jsem zrekonstruoval velkou část 
své dětské knihovny. A proč jsem to udělal? 
Proto, že jsem se chtěl dostat znovu do stejné 
situace jako malý chlapec. Tehdy jsem ty kni-
hy nějakým způsobem prožíval, některých 

jsem se bál, protože v nich byly obrázky, kte-
ré jsem neměl rád a podobně, ale tyto zážit-
ky se mi už nikdy nepodařilo obnovit. Před 
svou zrekonstruovanou dětskou knihovnou 
jsem zjistil, že to už nefunguje. Knihy zůsta-
ly stejné, ale člověk se změnil. Říkám to pro-
to, že oblíbenost knih je vždy podmíněna 
mojí časovostí, tím kolik mám let a v jaké 
jsem situaci. Je potom nespravedlivé něco 
vytáhnout a něco zatratit. Potom jsou ale 
také knihy – souputníci, které od dětství až 
po dnešek dokážu otevřít a vždy v nich najít 
něco nového, protože se, narozdíl od nich, 
měním. Pokud bych měl jednu jmenovat, tak 
Kulhavého poutníka od Josefa Čapka. Obje-
vil jsem ji jako středoškolák a od té doby ji 
vždy s novým nastavením dokážu číst znovu 
a znovu, ta mě absolutně uhranula. Nechci 
tím říct, že je lepší než ostatní, ale pro mě má 
jakýsi vnitřní význam. Četl jsem celé Čap-
kovo dílo, ale Poutník mě uhranul nejvíc, 
snad situací, kdy jsem ji poprvé četl. Poradil 
mi ji v antikvariátě profesor ze střední ško-
ly a možná i tím jsem k ní získal jiný přístup. 
Je to velmi zajímavá kniha a všem ji dopo-
ručuji. Josef Čapek je velmi zajímavý autor, 
měl velmi uhrančivé myšlenky. Byl jiný než 
Karel. Opravdu ho doporučuji.

Kde hledáte inspiraci?
I v knihách, jsem totiž vášnivý čtenář nejen 
beletrie, ale také teoretických či historic-
kých knih. Samotnou inspiraci spíš ale získá-
vám jako nějaký mix, nelze říct – to je odsud, 
a toto odjinud, prostě se pohybuji ve svém 
světě, který je zaplněný knihami, filmy, hud-
bou, a z toho všeho se rodí nápad vytvo-
řit zážitek i pro někoho jiného. Inspirace je 
komplikovaný proces, nemám na tuto otáz-
ku přesnou odpověď. Často se mi stává, že 
musím některé věci odložit. Vrátím se k nim 
třeba za půl roku a okamžitě vidím řešení. 
Je to i taková hra samého se sebou. Někdy se 
mi pracuje dobře mimo domov, někdy zase 
musím být zavřený a izolovaný od lidí. Člo-
věk je prostě záhadná bytost.

Z Bratislavy do Paříže
Patříte mezi mezinárodně nejznámější sou-
časné slovenské výtvarníky. Jak se vám 
podařilo dostat se do světově věhlasných 
výstavních síní?
Je to shoda okolností. Jednak to bylo i tím 
předešlým režimem, který nás držel zavřené. 
Mě nepustili nikam, moje rodina asi neby-
la pro komunisty důvěryhodná. V Bratisla-
vě jsme měli vídeňskou televizi a tam byly 
výstavy, dokumenty o umění, takže člověk 
viděl, o co přichází. Byl jsem mladý a měl 
jsem všechno toto zažít, vidět, poznat, ale 
režim to nedovoloval. Když se to ale jedno-
ho dne uvolnilo, tak jsem neváhal ani sekun-
du. I bez peněz jsem vyrazil do Paříže a vzal 
jsem sebou i nějaká svá díla. A rovnou jsem 
si v jedné malé, ale důležité galerii dohodl 
výstavu. Ta se s pomocí všech mých kama-
rádů uskutečnila a měla úspěch. Recenze 
na výstavu se dokonce dostala do Artfora, 

což byl nadnárodní časopis. Pro mě to byl 
šok. To byl začátek, potom přišly všelija-
ké nabídky, poznal jsem mnoho kamarádů. 
Nikdy jsem se ale nesnažil dělat tzv. kariéru. 
Vše, co vzniklo, vzniklo z iniciativy druhých 
lidí. Ti mě k tomu nutili, ti chtěli výstavy 
uspořádat.

Proč jste nejprve vyrazil do Paříže?
Protože jsem tam měl nějaké kamarády, kte-
ří emigrovali. Přišel jsem o ně pár let před 
pádem železné opony a moc mě to mrzelo, 
chyběli mi. Pozvali mě k nim, což byl pro mě 
první styk se světem. Paříž tak zase byla jen 
shodou okolností, mohla to být Vídeň, kte-
rá je hned vedle. Paříž byla pro mě velkým 
zážitkem a kamarádi, kteří tam už žili, mi 
dokázali mnoho věcí rychleji zprostředko-
vat. Poté přišlo obrovské množství výstav 
v Paříži, takže jsem tam zůstal nějaký čas, ale 
i odtud jsem cestoval do jiných měst, prak-
ticky po celém světě. Paříž je ale pro mě 
dodnes srdečním místem. Měl jsem k ní totiž 
vztah už z dřívějška přes knihy a časopisy 
z knihovny mého otce, který se na Francii 
zaměřoval. Díky tomu se lidé v Paříži až divi-
li, jaký mám přehled. Musím říct, že jak jsem 
s knihami pracoval na různých místech, tak 
zjistil jsem, že každá země má svůj specifický 
vztah k literatuře. To je velmi zajímavá věc.

Je kromě Paříže nějaké místo, které vás 
okouzlilo a kam se rád vracíte?
Velmi mě okouzlil Lisabon, tím jsem byl úpl-
ně unesený. Nevím, jestli to bylo dáno tím, 
že jsem tehdy miloval spisovatele Fernan-
da Pessoa, jemuž se říká lisabonský Kafka, 
tedy velmi zvláštní chlapík, který mi Lisa-
bon přiblížil dříve, než jsem jej navštívil osob-
ně. Dostal jsem se tam díky nadaci Calousta 
Gulbenkiana, která skutečně podporuje por-
tugalskou kulturu a dává do ní nezištně mili-
ony a miliony. Když měli 50. výročí, tak mě 
poprosili, jestli bych pro ně něco neudělal, 
protože mají velmi důležitý vztah ke knihám. 
S nimi nadace začala, vložili peníze do tisku 
kvalitních knih a rozváželi je po celém Portu-
galsku. Vytvořil jsem pro ně dílo, které v Por-
tugalsku zarezonovalo a dostal jsem tam 
poté více nabídek. Díky Gulbenkianově nada-
ci jsem poznal město i lidi. Lisabon je pro mě 
takové kouzelné místo, ale je jich ve světě ješ-
tě mnohem více. •

Matej Krén | Mnemocinema 
Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet 
12. 11. 2020 – 23. 5. 2021
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Na technicky náročnou instalaci dohlížel dlouholetý  
spolupracovník Mateje Kréna Kamil Fajt

Amnezitář se skládá z tří částí: výstavy v muzeu, knižního depozitáře a skládky „kulturního“ odpaduInstalace je vždy uzpůsobena výstavnímu prostoru, takže ji můžeme vždy považovat za originální
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Stálá expozice Ke slávě a chvále v chronologic-
kém sledu prezentuje umění v olomoucké (arci)
diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury 
až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 
18. století. Samostatně je věnována pozornost 
fenoménu sběratelství olomouckých biskupů 
a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomou-
ckých kanovníků. Ve dvou trezorových klenot-
nicích pak muzeum prezentuje exkluzivní výběr 
předmětů uměleckého řemesla liturgické pova-
hy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převáž-
né části z církevního majetku, významně je však 
doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea 
umění Olomouc, několika dalších institucí i sou-
kromých sběratelů. Vidět ji můžete v záložce vir-
tuální výstavy na www.muo.cz.

Peníze na stavební úpravy plynou z pro-
středků ITI IROP Olomoucká aglomerace. 
Nositelem projektu je vlastník objektu – tedy 
Metropolitní kapitula u sv. Václava, která se 
podílí na spolufinancování. „Celkově půjde 
zhruba o padesát milionů korun. My zde 
vystupujeme v roli partnera,“ uvedl ředitel 
Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Samotná příprava projektu trvala více 
než dva roky a zahrnuje odstranění nepů-
vodního a nevyhovujícího zastřešení Zdíko-
va paláce z 80. let minulého století, výměnu 
pochozích lávek, zábradlí i oken, ale i výše 
zmiňované zpřístupnění celé gotické křížo-
vé chodby v přízemí budovy. Vůbec poprvé 
budou také otevřena všechna čtyři ramena 
nad křížovou chodbou. „Rekonstrukcí pro-
jde taky návštěvnická infrastruktura podle 
návrhu architekta Jana Šépky, díky tomu se 

tak vizuálně propojí prostory bývalého kapi-
tulního děkanství se Zdíkovým palácem,“ 
doplňuje Miroslav Kindl. 

Návštěvníci celého prostranství Olomouc-
kého hradu budou mít k dispozici nové soci-
ální zázemí v prostoru současného WC 
patřícího k nyní uzavřené kavárně Amadeus. 
Součástí projektu je také řešení nevyhovu-
jícího depozitáře Metropolitní kapituly nad 
sakristií katedrály sv. Václava či restaurování 
svatostánku v kapli sv. Stanislava.

Přirozené světlo  
ve Zdíkově paláci
Ve Zdíkově paláci pracuje Jan Šépka obdob-
ným způsobem jako v prostorech Arcidiecéz-
ního muzea s použitím materiálů, které 
v době vzniku této památky neexistovaly 
nebo se používaly jiným způsobem. „Řeč je 
o betonu, oceli a sklu. Pro návštěvníka je to 
výhodné v tom, že na první pohled pozná, co 
je stará, původní konstrukce a co je naprostý 
novotvar,“ zdůrazňuje Kindl.

Pro návštěvníky bude nejznatelnější změ-
nou opačný sklon střech, které kryjí vzácná 
románská okna. „Tato architektonická úpra-
va je důležitá také pro kapli sv. Anny, která 
je tradičním místem inaugurace olomouc-
kých arcibiskupů. Sklon střechy totiž znovu 
otevře její okna přirozenému světlu. Takto 
osvětlený prostor uvidí návštěvníci poprvé 
po dlouhých desetiletích,“ prozrazuje ředitel 
Zatloukal.

Nová výstavní síň
Rekonstrukce se dotkne i podkroví býva-

lého kapitulního děkanství, tedy prosto-
ru nad Obrazárnou či sálem Mozartea, kde 
vznikne nová výstavní síň. „Prostor pro 
novou expozici je tam nachystaný už z dob 
budování Arcidiecézního muzea. Tehdy se to 
kvůli nedostatku peněz nepodařilo dotáh-
nout do konce, ale nyní nám pomohly zdroje 
z ITI,“ říká Ondřej Zatloukal.

Architekt Šépka do tohoto prostoru vloží 
konstrukci, která bude mít kolmé stěny, aby 
se na ně daly zavěsit exponáty. S ohledem 
ke zbytku budovy použije sklocementovou 

kapsu s moderním galerijním osvětlením, 
horním přirozeným světlem a prostorem pro 
audiovizuální a nová média,“ líčí Kindl podo-
bu nového výstavního prostoru.

Bude zde nová stálá expozice zaměře-
ná na dějiny olomouckého Svatováclavské-
ho návrší, které se v různých historických 
etapách proměňovalo od pravěku až po sou-
časnost. „Díky 3D vizualizacím uvidí 
návštěvníci na vlastní oči, jak se svatovác-
lavské návrší proměňovalo. Samozřejmě, že 
podobu návrší z nejstarších dob spíše odha-
dujeme a odvozujeme od nálezů jinde, ale 
k mladším obdobím už máme dost podkladů,“ 
přiznává autor expozice Miroslav Kindl.

Součástí expozice bude i představení zají-
mavých evropských lokalit, které nesou stej-
ně jako Arcidiecézní muzeum titul European 
Heritage Label (Označení evropské dědictví).

Vylepšení za více než 35 milionů
Na výše uvedený projekt Metropolitní kapi-
tuly do jisté míry navazuje projekt Muzea 
umění, kterému se v rámci IROP podařilo 
získat peníze na ochranu a využívání sbír-
kových fondů a jejich zpřístupnění v Arci-
diecézním muzeu. 

„Celkem jde o 35,5 milionu korun, které 
využijeme na zlepšení klimatických pod-
mínek pro exponáty, moderní elektronic-
ké zabezpečení, nové galerijní osvětlení či 
vytvoření 3D modelů různých podob Svato-
václavského návrší do nově plánované expo-
zice,“ doplňuje Miroslav Kindl.

Omezení pro návštěvníky
Stavební úpravy se bohužel dotknou 
i návštěvníků, protože Arcidiecézní muze-
um bude uzavřeno nejméně do května 2022. 
V provozu zůstane zřejmě jen sál Mozartea, 
který by měl po uvolnění protikovidových 

opatření sloužit podle daných možností 
k přednáškám, divadelním představením či 
filmovým projekcím.

Návštěvníci, ale o stálou expozici Ke slávě 
a chvále úplně nepřijdou. „Už loni na podzim 
jsme se rozhodli vytvořit pro stálou expozici 
virtuální prohlídku. Ta bude zájemcům k dis-
pozici i v době uzavření muzea. Tisíc let naší 
výtvarné kultury si tak budou moct prohléd-
nout i z pohodlí svého domova,“ říká tiskový 
mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal. •

Prostor Zdíkova paláce s proslulými 
románskými okny se více otevře při-
rozenému světlu, návštěvníci budou 
moci projít všemi čtyřmi rameny gotic-
ké křížové chodby a v podkroví bývalé-
ho kapitulního děkanství vznikne nový 
výstavní prostor. Má to však jeden 
háček – kvůli těmto stavebním úpravám 
bude Arcidiecézní muzeum Olomouc 
do května příštího roku uzavřeno.

„Stavební úpravy muzea začaly hned zkraje 
února. Museli jsme kvůli tomu už v průběhu 
ledna přemístit většinu vzácných exponátů 
ze stálé expozice Ke slávě a chvále a z výsta-
vy 1673 | Kabinet pro biskupa přemístit do 
depozitářů,“ říká vedoucí odboru starého 
umění Miroslav Kindl.

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM  
NABÍDNE NOVÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY,  
BUDE VŠAK VÍCE NEŽ ROK ZAVŘENÉ

VITRUĹNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE

Vizualizace návrhu Jana Šépky

Miroslav Kindl představuje podobu nové stálé expozice Arcidiecézního muzea

Arcidiecézní muzeum bylo před začátkem  
stavebních prací vyklizeno

Restaurátor Radomír Surma odborně zakryl také vzácné fresky v křížové chodbě
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Trojlodí Muzea moderního umění právě hostí výstavu O městě, krajině, umění, která představuje  
urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Soustřeďuje se  

na širší městský celek s jeho krajinným rámcem a souvisejícími přesahy do vzdálenějšího okolí. Toto komplexní 
pojetí otevírá řadu námětů, které jsou ve výstavním sále rozděleny do sedmi základních tematických kapitol. 

Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie),  
architektonické a urbanistické plány i modely.

SEDM KAPITOL  
O OLOMOUCI

1. k a p i t o l a   Krajina vnější   Prostor výstavy od počátku až do konce protíná modrá linie, 
kostra tematického uspořádání a současně symbol řeky formující krajinu, která dala vzniknout Olomouci. 
Touha a potřeba krajinu organizovat a uzpůsobovat funkci města stojí na počátku kulturních kořenů 
Olomouce a kulminuje v období, které zachycuje naše výstava. Řece Moravě a krajině kolem Olomouce 
se věnuje úvod výstavy. Hodnota přírodního rámce, deklarovaná těžce prosazovanou ochranou Lito-
velského Pomoraví, nachází protějšek ve výtvarných pracích s motivy příměstské krajiny a městských 
předměstí. Popisná zachycení krajiny chronologicky přecházejí k vnitřní a imaginativní reflexi přírody 
místních i mimoolomouckých umělců, kteří svou tvorbou náleží k širšímu kulturnímu zázemí Olomouce. 

3. k a p i t o l a   Krásné město   Přesouváme se dovnitř města. Série regulačních plánů města, 
vůbec prvně představená ve své úplnosti, dokládá systematickou snahu plánovat a budovat město 
funkční a krásné. Jaké byly představy o ideálním městě za první republiky a jak se změnily za protek-
torátu a po válce? Prestiž Olomouce meziválečné dokládá soubor nových veřejných staveb – od úřadů 
a škol až po chrámy, prezentovány jsou také privátní aktivity, mezi nimiž jednoznačně vyčnívaly inves-
tice firmy ASO. Tvůrci výstavy detailně zpracovali také vývoj typu rodinného, nájemního a kolektivní 
bydlení. Rozdílné koncepty bydlení etnicky pestré předválečné Olomouce dokládají velkým množstvím 
obrazového materiálu včetně trojrozměrných modelů těch nejdůležitějších vil nebo souboru nábytku. 
I zde doplňuje architektonickou a urbanistickou tvorbu volné umění.

4. k a p i t o l a   Triumf, úsměv, škleb a pláč   Práci s veřejným prostorem dokládají 
exponáty modelů pomníkové tvorby. Výstava představuje například model sousoší památníku Bedřicha 
Smetany, který po kvalitně vypsané soutěži z dvacátých let dodnes zdobí jeden z olomouckých parků. 
Zásadní změny poválečného společenského vývoje předjímal nejstarší pomník socialistického realismu 
v tehdejším Československu – Památník Rudé armády. K tomuto stylu patří také model pomníku V. I. 
Lenina a J. V. Stalina nebo návrhy na podobu olomouckého orloje. V kontrastu k této oficiální tvorbě 
stojí díla neoficiální výtvarné scény, jejichž prostřednictvím autoři reagovali na bezvýchodné období 
normalizace 70. a 80. let existencionální tematikou či formou grotesky a humoru.

2. k a p i t o l a   Ve stínu zašlé slávy (stará Olomouc)   Dalším určujícím aspek-
tem Olomouce ve 20. století je proměňující se vztah k minulosti města.  Výtvarníky inspirovaly 
významné památky a reprezentativní náměstí, ale i staré zašlé uličky. Ochrana historických hodnot 
města se stala jedním z hlavních témat architektů a nově také památkářů. Zatímco za první repub-
liky dohled nad jednotlivými pamětihodnostmi garantoval památkový úřad v Brně společně s míst-
ním stavebním úřadem, za protektorátu a ještě intenzivněji po válce začíná být historické jádro 
nazíráno jako celek a památková péče se pozvolna institucionalizuje. Výstava ukazuje odlišné kon-
cepty zacházení s historickou tkání města – střídající se preference kontextuálních, anebo naopak 
kontrastních rekonstrukcí a novostaveb.
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Lubomír Dostál, Pomník normalizace, model, 1977 Jindřich Štreit, Stránské, 1980
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Slavoj Kovařík, Město, 1962

Václav Capoušek a kol., Model asanačního plánu centra 
Olomouce, 1953–1959
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V rámci doprovodného programu 
k výstavě O městě, krajině, umění, která 
představuje urbanistické, architekto-
nické a výtvarné dění v Olomouci mezi 
lety 1919 až 1989, vznikla pod taktovkou 
muzejních lektorů Terezie Čermákové 
a Davida Hrbka facebooková stránka 
O městě příběhů. Online program reago-
val na dlouhodobé uzavření instituce se 
snahou představit veřejnosti alespoň 
na dálku zajímavá témata z výstavy 
a především ji inspirovat k vlastnímu 
objevování, přemýšlení i tvorbě.

„Naším cílem bylo navázat na výstavu a roz-
víjet ji směrem k reflexi současného města 
s důrazem na osobní interpretaci. Pracovali 
jsme totiž s myšlenkou, že historie se skládá 
z drobných momentů, z malých i velkých 
radostí či smutků, z oscilace mezi privát-
ním a veřejným,“ říká spoluautor programu 
David Hrbek. V mozaice příběhů města mají 
podle lektorů své důležité místo nejen velké 

události, ale právě také osobní, na první 
pohled možná všední okamžiky každého z nás. 

„Hlavní linku programu tvoří tematické výzvy 
směrem k veřejnosti, které čerpají inspiraci 
z konkrétních uměleckých děl prezentova-
ných na výstavě. Tyto výzvy jsou podnětem 
k objevování známého města z nových úhlů 
pohledu,“ vysvětluje Terezie Čermáková. 
Fanoušci stránky O městě příběhů se tak již 
mohli například zaposlouchat do ozvěn minu-
losti na každém rohu starého města, nechat 
se unést proměnlivostí řeky formující krajinu 
či objevovat křehkou poezii každodennosti 
v pohledu z okna kuchyně.

Stránka pravidelně nabízí i řadu dalších pří-
spěvků, jako jsou odkazy na olomoucké inspi-
race v literatuře či hudbě, nedělní pohádky 
pro děti, životní příběhy zajímavých osobností 
20. století, nebo naopak krátké rozhovory 
se současnými osobnostmi města, které 
poodhalí jejich vztah k Olomouci. Nechybí 
také vzdělávací materiály pro rodiče s dětmi 
v podobě pracovních listů či výtvarná video 
lekce z cyklu EDU na drátě.

O městě, krajině, umění / Olomouc 1919–1989
Muzeum umění Olomouc, Trojlodí
22. 10. 2020 – 9. 5. 2021

5. k a p i t o l a   Krajina vnitřní   Říční toky a věnec parků přivádějí krajinu do města. V 60. letech 
zažívala Olomouc velký úspěch v podobě mezinárodních zahradnických výstav Flora provázených přehlíd-
kami československé sochařské tvorby. Konfrontační výstavy nazvané Sochařské bilance ’65 a ’67, které 
svým významem přesáhly lokální horizont, v expozici připomínají vybraná díla, jež se v Olomouci docho-
vala ve veřejném prostoru nebo v muzejních sbírkách. S Florou jsou rovněž spjaty vrcholné práce olo-
moucké architektonické a zahradně-architektonické tvorby, jejichž kvality se dosud nepodařilo překonat.

6. k a p i t o l a   Město nepostavené   Objevná část výstavy seznamuje s nerealizovanými 
stavbami a četnými architektonickými soutěžemi, v nichž často zaznívala zvučná jména české archi-
tektury. V prvé řadě ukazuje velké ambice města za první republiky. Olomoučané se hned nadvakrát 
těšili na výpravné výstaviště pro celostátní hospodářské expozice, uprostřed třídy Svobody si předsta-
vovali velkorysou stavbu nového českého divadla a na jejím jižním konci mělo vyrůst centralizované 
správní centrum s novou radnicí. Výsledky soutěží dávají často tušit, že vedení města, ač velmi ambici-
ózní, bylo ve svých názorech na moderní architekturu spíše konzervativní. Samostatnou kapitolou jsou 
poválečné mezinárodní a „vnitroústavní“ soutěže olomouckého Stavoprojektu. Tyto stavby se neusku-
tečnily, ale můžeme se podívat aspoň na to málo, co nám dnes vydávají depozitáře a archivy. V době 
digitální architektury jsou originální výkresy pohlazením oka i duše.

7. k a p i t o l a   Neklidné sny   Poslední část výstavy s titulem Neklidné 
sny představuje pestré a široké spektrum olomoucké výtvarné scény. Své místo 
zde mají reflexe moderních a avantgardních meziválečných výtvarných tendencí, 
ale také poválečné imaginativní, abstraktní a konstruktivistické polohy. Zastou-
pena je zde například olomoucká fotografická skupina DOFO se svou poezií všed-
nodennosti, která svým významem rozhodně přesáhla rámec regionu. Pozornost je 
věnována také několika výjimečným autorům – emigrantům, kteří působili v zahra-
ničí. Samotný závěr výstavy se zaměřuje na duchovní témata a motiv světla.

Facebooková stránka  
 O městě příběhů  
hledá kouzlo Olomouce  
v každodenních okamžicích

OBJEVUJTE – ZAZNAMENEJTE – SDÍLEJTE

3. výzva | Hlavu vzhůru – oči dokořán

Olomouc – krásné město, které inspiruje. Přijměte naši další výzvu, vzhlédněte od šedivých 

chodníků a nechte se okouzlit. Staňte se alespoň na chvíli turistou ve vlastním městě!

Své fotografie, videa a další postřehy nám zašlete do zpráv. 

TŘI VE TŘI:
David Hrbek se ptá…
Jednu linku příspěvků stránky O městě pří-
běhů tvoří sobotní rozhovory Davida Hrbka 
s osobnostmi současné Olomouce. Na tři 
stejné anketní otázky již odpovídal například 
jazzový pianista a hudební skladatel Emil Vik-
lický, spisovatel Patrik Hartl, moderátorka 
Daniela Drtinová či pedagog a performer 
Vladimír Havlík. Jako prvního jsme 
ale v této sérii oslovili dlou-
holetého ředitele Muzea 
umění Olomouc a záro-
veň autora výstavy 
O městě, krajině, umění 
| Olomouc 1919–1989 
prof. Pavla Zatloukala.

1.  Město, krajina  
nebo umění? A proč? 
Odpověď by mohla být jednoduchá 

– protože úvodní meditací a několika dalšími 
výrazy zčásti navazuji na předchozí, čtyři roky 
starou knihu o předminulém století. Ale abych 
Vaši otázku neobešel, město, to je urbanis-
mus, krajinou rozumím jak tu příměstskou, tak 
řekněme vnitroměstskou (především vodu), 
a uměním rozpětí od tzv. vysokého výtvarného 
umění po umělecké řemeslo. Snažil jsem se, 
aby to všechno navíc propojilo pátrání nebo 
někdy i přímo meditování nad proměnami men-
tality Olomoučanů. K tomu jen velmi stručně 
na vysvětlenou: knihu uvádím dvěma citáty. Ten 
z Matoušova evangelia připomíná, jak se malí 
přečasto stávají velkými (a naopak, dodávám), 
ten druhý je z Thomase Manna (ale podobně 
charakterizoval moderní věk i Nietzsche a Loos): 
všechno podstatné vzniká jako jakési Navzdory.

2.  Jaká tři slova se vám okamžitě bez  
přemýšlení vybaví, když se řekne Olomouc?
Dovolím si být nezdvořilý a uvedu slova čtyři: 
domov, přátelé, smíšené pocity. K těm dvěma 
posledním dodávám na vysvětlenou starou Weri-
chovu anekdotu: Víte, co jsou to smíšené pocity? 
Smíšené pocity se dostaví, když se vaše tchyně 
zřítí s vaším novým autem do propasti.

3.  Ke kterému místu nebo ke kterým  
místům v Olomouci (kromě těch turisticky 
známých) máte silný osobní vztah? 
Neměl jste mi, milý Davide, nabízet možnost 
libovolně dlouhé odpovědi. Staří pánové bývají 
rozvláční. Nicméně, tady je, a přímo souvisí 
s aktuální knihou. Tímto odstavcem totiž končí: 

„V druhé polovině osmdesátých let jsme měli 
psa – nejlepšího z těch, kteří nás dosud prová-
zejí. Z obydlí pár kroků od Horního náměstí jsme 
se oba, Jack i já, denně jako poutníci vydávali 
bloumat dlouhou lučinou Planých louček, kolem 
Poděbrad, po okraji Litovelského Pomoraví. 
Scenérii zpáteční cesty s pohynuvšími červánky 
dotvářelo několik úseků: tichá luka s remízky 
a líně meandrujícím říčním ramenem, které se 
ovšem u splavu mění v prohloubený, napřímený 
a zrychlený kanál, pár set metrů chůze tros-
kami Sadu přátelství a míru a Spartakiádního 
stadionu, nakonec sešlé, patinou pokryté staré 
město. Mnohokrát se nám přitom vracela před-
stava, kterou jsme si hýčkali: představa o tom, 
jaké by to mohlo být, kdyby laskavá krajina, jejíž 
pomezí jsme právě opouštěli, přímo, bez cézury 
( jíž je věnována právě končící kniha), jako Julie 
s Romeem (utrousil Jack) – kdyby opět splynula 
s reliktem markrabství, na jehož dlažbu jsme 
právě vstupovali.“
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Vladimír Weiss, Soutěž na radnici a okresní úřad, 1931

Rudolf Michalik, Ohnivé plameny slova, 1936

Vilém Reichmann, Krajina ztroskotanců, 1965

Jaromír Šolc, Scénografický návrh, 1938 

Jan Kratochvíl, František je přísný  
zákonodárce III, 1970 
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Lubomír Šlapeta, Dostavba vědecké knihovny, 1976
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Grafičtí designéři si jako základní kon-
cepční východisko zvolili architektonické 
řešení budovy Arcidiecézního muzea i budou-
cího SEFO. „Pro nás je to spojení okamžiku, 
kdy se historie protíná se současností, ale 
hranice mezi historií a současností je přitom 
jasně čitelná. Vysvětlit to lze třeba prostřed-
nictvím typografie – k historickému lome-
nému písmu jsme přiřadili moderní grotesk,“ 
vysvětluje grafický designér Richard Wilde. 
Základní barevnou kombinaci pak utváří černá 
a bílá doplněná o hřejivě šedou. „Výchozí 
barevnost pak doplňuje proměnlivá paleta 
barev, která je například na plakátě daná 
barevností použitého uměleckého díla,“ dopl-
ňuje Anežka Hrubá Ciglerová.

Muzeum umění Olomouc se při výběru gra-
fického studia obrátilo na společnost CZECH-
DESIGN, která má s obdobnými projekty velké 
zkušenosti. „Vypsali jsme otevřenou výzvu, 
do níž se přihlásily desítky zájemců. Následně 
jsme doporučili pět týmů designérů, kteří byli 
vzhledem k předchozím zkušenostem do sou-
těže vyzváni. Jeden z nich sice těsně před 
odevzdáním soutěžních návrhů odstoupil, 
přesto bylo velmi obtížné vybrat ten nejlepší,“ 
říká ředitelka společnosti Jana Vinšová.

Nejsilnějším momentem vítězného návrhu 
byla dle poroty jedinečnost, které jeho autoři 

Kombinace stylizované historické lomené 
iniciály a moderního bezpatkového písma, 
k tomu decentní kombinace černé, bílé 
a hřejivě šedé – to je základ nového vizuál-
ního stylu Muzea umění Olomouc. Vyjad-
řuje tak podstatu Muzea umění – spojení 
starého a moderního, kulturního dědictví 
minulosti i živého umění. Nový vizuální 
styl vypracovali grafičtí designéři Anežka 
Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard 
Wilde. Zvítězili v soutěži, kterou pro 
Muzeum umění uspořádala renomovaná 
společnost CZECHDESIGN.

„S logem, které doposud užíváme a které vytvo-
řil náš skvělý grafik Petr Šmalec, jsme byli spo-
kojeni. Jenže jsme měli jen logo, chyběl ucelený 
vizuální styl, který by naši instituci reprezen-
toval v celé její šíři. Soutěžícím jsme proto dali 
dvě možnosti: dopracovat vizuální identitu se 
současným logem, nebo vytvořit zcela nový 
systém,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc 
Ondřej Zatloukal. „Vítězové zvolili druhou 
variantu. Jejich návrh s nimi ještě drobně dola-
ďujeme, ale jako celek splňuje naše požadavky 
na sdělnost, estetiku i určitou exkluzivitu, pro-
tože s novým vizuálním stylem získáváme i naši 
vlastní originální abecedu a číselnou řadu.“

dosáhli vytvořením zcela nové abecedy včetně 
výrazné litery M, jež funguje sama za sebe jako 
logo, značka, ikona muzea. 

Práce s logem je podle poroty sebevědomá. 
Kladně hodnotila také jeho nápaditost, umís-
tění, aplikaci na webových stránkách či jeho 
fungování jako součást obrazu.

Povedený je podle poroty i velmi univerzální 
a jednoduchý systém tvorby tiskovin. Využívá 
hřejivě šedou (warm grey) a černobílý základ, 
který doplňuje proměnlivá paleta barev, která 
je například na plakátě daná barevností pou-
žitého uměleckého díla. „MUO je instituce 
velebící umění, proto je více než žádoucí, aby 
její tvář tuto snahu odrážela. Vítězný návrh 
Anežky H. Ciglerové, Nikoly a Richarda Wilde 
je uměním, je vizuálem s budoucností, má se 
kam posouvat a rozvíjet stejně tak jako MUO,“ 
dodává Jana Vinšová.

Pro Muzeum umění Olomouc je nový vizu-
ální styl, který bude v následujících měsících 
zapracovávat do svých materiálů, celkem 
osmou proměnou v jeho sedmdesátileté his-
torii. Nyní využívá muzeum jednoduché bílé 
logo MUO na tyrkysovém podkladu vytvořené 
v roce 2014 grafickým designérem a zaměst-
nancem muzea Petrem Šmalcem, který se nyní 
podílí i na ladění nového vizuálního stylu. • 

NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL MUO 
SPOJUJE STARÉ A MODERNÍ UMĚNÍ 

VE TŘECH PÍSMENECH

Anežka Hrubá Ciglerová 
vystudovala ateliér Tvorby písma a typografie 
na UMPRUM. Absolvovala stáž na Královské aka-
demii v Haagu. Mezi její realizace patří např. vizu-
ální identita Českého literárního centra, vizuální 
identita galerie VIPER a řada knih pro nakladatel-
ství UMPRUM. 

Nikola Wilde a Richard Wilde 
vystudovali ateliéry Tvorby písma a typografie 
a Grafického designu a nových médií na pražské 
UMPRUM. V roce 2018 založili studio Publikum, 
které se věnuje vizuálním identitám, typografii 
a designu písem. Spolupracují s Ústavem meziná-
rodních vztahů v Praze, s NAMU, s Nadací Auto-
matické mlýny nebo s galerií MeetFactory.

SOUTĚŽ
Soutěž organizovala společnost CZECHDE-
SIGN, která nastavila pravidla a vedla briefin-
gy se zástupci muzea, soutěžícími i členy poroty. 
Účastníci museli kromě konceptu a systému vizu-
ální identity, loga MUO i jeho podznaček připravit 
například i návrh podoby plakátů nebo homepage 
webové stránky. Mohli pracovat se stávajícím 
logem MUO a rozpracovat k němu systém vizuál-
ní identity, nebo zvolit zcela novou cestu. Každý 
účastník mohl do soutěže přihlásit maximálně 
dva návrhy. Do soutěže nakonec poslaly své návr-
hy 4 subjekty: Jakub Gruber, trio Anežka Hrubá 
Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde, duo Jan 
Matoušek a Miroko Maroko a Studio Side2. 

POROTA 
nezávislá část poroty / externí odborníci: 

MgA. Tomáš Brousil  
typograf, pedagog UMPRUM

Robert V. Novák  
grafický designér, fotograf, kurátor

MgA. Adéla Svobodová 
grafická designérka, studio Adela & Pauline

závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele: 

Mgr. Ondřej Zatloukal 
ředitel Muzea umění Olomouc

Mgr. Tomáš Kasal 
vedoucí referátu komunikace a marketingu

CZECHDESIGN
je profesionální zastřešující organizace, jež se 
stará o rozvoj designu v České republice. Dlou-
hodobě prosazuje uplatňování designu v praxi 
a férové nastavení podmínek v designérských 
soutěžích. Provozuje nejčtenější webový por-
tál o českém designu www.czechdesign.cz, pod-
poruje a propaguje české designéry, radí firmám 
a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je 
předním pořadatelem designérských soutěží.

GRAFICKÝ DESIGN
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S prací na mezinárodní úrovni máte 
dlouholeté zkušenosti. Pomáhají vám 
v nynější činnosti?
Často slýchávám stesky, jak máme coby Čes-
ká republika málo příležitostí prezentovat 
kulturu v zahraničí. Já se vždycky snaži-
la pomáhat tyto bariéry bořit. Po studiích 
v Paříži a stážích na Sorbonně, na francouz-
ském Ministerstvu kultury a komunikace, 
jsem působila v UNESCO. Za tu dobu se mi 
podařilo vytvořit předivo vztahů s význam-
nými osobnostmi mezinárodní kulturní scé-
ny, které stále vědomě rozšiřuji. A právě 
tato roky budovaná síť mi pomáhá v práci 
pro českou kulturu dodnes. Během působe-
ní v zahraničí jsem došla k poznání, že barié-
ry si v Česku vytváříme především my sami. 
Právě v jejich boření se snažím pokračovat 
i v současnosti. Smysl své práce vidím v pro-
pojování naší kultury se zahraničím a jistým 
podílem na budování SEFO a jeho jedinečné 
mezinárodní sbírky.

Muzea a Covid-19
Do čela ICOM jste se dostala v době, kdy 
všechny sféry našeho života, muzea 
a galerie nevyjímaje, omezila pandemie 
koronaviru. Jak moc vás to postihlo?
Pandemie je ústředním tématem ve všech 
oborech. Její následky ovlivnily i stanove-
ní tématu Mezinárodního dne muzeí 18. 5. 
2021, které jsme si nazvali Budoucnost muzeí: 
obnova a nové vize. V České republice se 
zpočátku zdálo, že po první uzávěře budou 
muzea v určitém režimu schopná fungovat 
a postupně se vrátí do starých kolejí. Nic-
méně znovuotevření institucí našeho typu 
ukázalo, že došlo k tomu nejhoršímu, co moh-
lo nastat – zpřetrhaly se pracně a dlouho-
době budované vztahy s návštěvníky. Lidé 
v obavě z nákazy omezili své návštěvy. Mís-
to postupné nápravy byla muzea na podzim 
uzavřena znovu a byla v tomto režimu ještě 
v dubnu, kdy spolu mluvíme. Muzea se snaží 

vypořádat s úbytkem návštěvníků alespoň 
tím, že přesunula své aktivity do virtuální-
ho prostoru. Podle statistik ICOM byla v loň-
ském roce po celé Evropě zavřená muzea 
ze 70 až 90 procent, naopak on-line aktivity 
vzrostly o 50 procent. Pandemie se už nyní 
projevuje na rozpočtech. Výsledky dotazní-
kového šetření ukázaly, že mnohá světová 
muzea se – poněkud nepřekvapivě – potýkají 
s velkými finančními či dokonce existenční-
mi problémy.

 
Je přechod do on-line prostředí správnou 
cestu pro muzea a galerie 21. století?
Čeští muzejní pracovníci hned v první vlně 
pandemie velmi často upřeli svoji pozornost 
na sbírkový fond, doplňovali a upřesňova-
li informace o uchovávaných předmětech 
a digitalizovali. Pro mnohé lidi ponořené 
v různých výstavních projektech to byla chví-
le zklidnění a návratu k tomu základnímu, co 
jejich práce představuje. Muzea už nyní řeší 
otázky virtualizace a dobrá znalost vlast-
ních sbírek jim v tomto procesu samozřej-
mě pomůže. Zároveň ale doporučuji obrátit 
pozornost do zahraničí, kde vznikají virtu-
ální projekty využívající databází digitalizo-
vaných sbírkových předmětů a začleňují je 
do kontextů tematických, časových, význa-
mových. Spustit databázi obrázků nebo udě-
lat 3D prohlídku reálnou výstavou opravdu 
už dnes nestačí. Otázka je vlastně položená 
špatně, nemáme se ptát, zda je digitalizace 
správnou cestou, ale jak po této cestě jít!

V budoucnu bude klíčové umět propo-
jit realitu a virtuální realitu. Tohle řešíme 
i při přípravě generální konference, kterou 
plánujeme v tzv. hybridním formátu. Tedy 
že uvítáme fyzické účastníky, ale program 
budeme sdílet i on-line těm, kteří z různých 
důvodů nebudou moci přijet. Ještě nikdy to 
nikdo nevyzkoušel a naším úkolem je pro-
šlapat cestu hlubokým sněhem. Nic se nevy-
rovná magii, která vzniká z osobních setkání. 

užité umění, výtvarné umění, či přírodově-
decké sbírky. Posílení významu mezinárod-
ního výboru nastalo v ICOMu v 70. letech 
20. století, kdy byl předsedou ředitel Morav-
ského zemského muzea Jan Jelínek. Našim 
muzejníkům může zapojení do činnosti ICOM 
pomoci také svou práci se zahraničím lépe 
srovnávat, zvednout si sebevědomí a být hrdí 
na práci, kterou děláme velmi dobře.

 
Ovlivnila tato funkce nějak vaši práci 
v Muzeu umění?
Předseda Českého výboru ICOM je vždy 
v přeneseném slova smyslu vyslancem 
instituce, v níž pracuje. Je to funkce čest-
ná a předseda pokračuje ve své dosavadní 
odborné práci pro svou mateřskou organizaci.

V čele Českého výboru Mezinárodní 
rady muzeí (ICOM) stojí od loňského 
podzimu zástupkyně ředitele Muzea 
umění Olomouc Gina Renotière. Jejím 
hlavním úkolem je připravit Generální 
konferenci ICOM, kterou bude hos-
tit Česká republika už v příštím roce. 
Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, tak by do Prahy mělo dorazit 
až 4500 muzejníků z celého světa 
a čekat je bude více než 350 předná-
šek a workshopů. 

„Uspořádání generální konference na špičko-
vé úrovni je pro nás prvořadým a také velmi 
náročným úkolem. Zároveň v tom ale vidím 
jedinečnou příležitost prezentovat na mezi-
národní scéně českou kulturu,“ zdůrazňuje 
Gina Renotière.

Co pro vás osobně znamená stát v čele 
českého ICOM?
Obecně řečeno si myslím, že je to určité uzná-
ní a prestiž pro instituci, ze které předse-
da-předsedkyně pochází, v našem případě 
tedy pro Muzeum umění Olomouc. Vše navíc 
umocňuje doba příprav světového setkání 

– Generální konference ICOM. Fakt, že loni 
v září naprostá většina hlasů zástupců muzeí, 
galerií, zvolila do čela právě mě, mi bez pře-
hánění vyrazila dech… Je to obrovský záva-
zek, velká zodpovědnost morální i finanční. 
Zároveň ovšem skvělá příležitost prezento-
vat Českou republiku a naši kulturu ve svě-
tě. Je to linka, která se několik desetiletí vine 
mým profesním životem. 

Co je ve stručnosti ICOM?
International Council of Museums, tedy 
Mezinárodní rada muzeí je organizace, kte-
rá sdružuje a propojuje muzejní pracov-
níky po celém světě. Přesně to vystihuje 
motto Museums have no borders, they have 
a network (Muzea nemají hranice, mají síť). 
Sdílení zkušeností pomáhá snadnějšímu 
nacházení odpovědí na otázky a výzvy, kte-
ré nás mohou třeba i dlouho trápit. Práce 
našich kolegů nás může inspirovat k nalézá-
ní nových cest. Někdy neškodí také získat 
přehled o tom s jakými problémy se potýka-
jí kolegové na druhé straně zeměkoule. Pro 
akceleraci profesního rozvoje lze jen dopo-
ručit zapojení se do činnosti jednoho ze 32 
mezinárodních výborů ICOM, které se zabý-
vají konkrétními oblastmi jako jsou muzej-
ní edukace, PR, bezpečnost, konzervování, 

Jakou agendu hlavně řešíte?
Je to velmi rozsáhlá činnost. Od loňského 
podzimu jsme plně vytíženi přípravami Gene-
rální konference ICOM Praha 2022. V rám-
ci programu plánujeme na 350 přednášek, 
workshopů či panelových diskusí. V Praze se 
bude konat slavnostní zahájení, zakončení 
a také Muzejní noc nebo tzv. Off-site meetin-
gy. Prostřednictvím 40 exkurzí poznají účast-
níci také muzea v regionech a samozřejmě 
zavítají do Olomouce. Kromě toho se účast-
ním jednání poradního výboru ICOM, kte-
rý čítá téměř 200 lidí. Na těchto setkáních 
se řeší důležité otázky směřování muzeí a je 
možné potkat osobnosti, které jsou tahou-
ny rozvoje muzejnictví v mezinárodním 
měřítku. V současné době se člověk neubrání 
postesknutí, že je může zatím poznat jen vir-
tuálně. Zabývali jsme se také agendou, kte-
rá byla v plánu dlouhodobě, zejména definicí 
muzeí. Možná víte, že na Generální konferen-
ci v Kjótu byl v roce 2019 představen návrh 
nové definice muzea, který však nebyl přijat. 
Redefinice je tak stále žhavé téma. Pracovníci 
Ústavu archeologie a muzeologie FFMU při-
pravili dotazník, který jsme rozeslali členům 
ČV ICOM, Asociace muzeí a galerií ČR, Radě 
galerií ČR, ale i zástupcům zřizovatelů z mini-
sterstva kultury, krajů, měst a obcí. Dotazní-
kového šetření se zúčastnilo rekordních 499 
respondentů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že 
určitě chtějí, aby součástí definice byla péče 
o dědictví, edukace a vzdělávání, odborné 
zpracování a prezentace. Podle těchto něko-
lika hodnot se už dá naplánovat základ kon-
cepce rozvoje oboru.

Jaké máte nejbližší spolupracovníky? 
Nejčastěji se osobně scházím zejména s pra-
covníky sekretariátu v pražské kanceláři 
ICOM – Martinou Lehmannovou a Filipem 
Petličkou, stejně jako s Pavlem Jiráskem, 
Marií Rosenfeld-Gohen, Martinou Galeto-
vou a Jiřím Střechou z předsednictva České-
ho výboru ICOM. Náš dosavadní tým se sešel 
velice šťastně, kolegové jsou skvělí profesi-
onálové s velkými zkušenostmi. Myslím, že 
se výborně doplňujeme a rozumíme si. Díky 
podpoře ministerstva kultury bylo také mož-
né rozšířit počet zaměstnanců sekretariátu 
a rozložit práci tak, aby každý samostat-
ný blok agendy měl svého řešitele. V Muzeu 
umění Olomouc se určitě setkáme s Terezou 
Libichovou, která má na starosti přípravu 
exkurzí a všichni, kdo přijedou na hlavní pro-
gram do Prahy, se určitě zúčastní tzv. off-site 
meetingů, které řeší Alžběta Horáčková. 

Gina Renotière (*1966)

Historička umění s francouzskými kořeny 
a bohatými diplomatickými zkušenostmi 
z práce pro UNESCO a v Českém centru 
v Paříži. Od roku 2019 je zástupkyní ředitele 
Muzea umění Olomouc, osm let vede odbor 
moderního a současného umění a je také 
kurátorkou sbírky autorské knihy, stála u zro-
du myšlenky a vzniku CEAD (Central Europe-
an Art Database). Především její zásluhou se 
Muzeum umění Olomouc může chlubit díly 
Victora Vasarelyho, Magdaleny Abakanowicz, 
Terry Haass nebo kompletní sbírkou knih ber-
línského vydavatele Rainera Pretzella a dob-
rou sítí mezinárodních kontaktů a vztahů. 
Od podzimu 2020 stojí také v čele Českého 
výboru Mezinárodní rady Muzeí (ICOM).

ROZHOVOR

Gina Renotière: „Snažím se  
bořit bariéry a prosazovat českou 

kulturu v zahraničí“

Citlivost, vnímavost, to jsou všechno enti-
ty, které jen těžko dávám do okleštěného 
rámce techniky a obrazovky počítače, osob-
ní kontakt mi nesmírně chybí. Jsem staromi-
lec a to posouvání hranic individuální volby 
času a místa, odkud se s někým setkáte, to mě 
téměř děsí, připadá mi to jako rouhání pro-
ti pokoře. Stále jsem člověk, který rád a bez 

S generálním ředitelem Jindřichem Ondrušem (Národní muzeum v přírodě) při podpisu smlouvy o spolupráci  
na realizaci projektu ochrany sbírek financovaného Norskými fondy

S Jiřím Střechou (ředitel Poštovního muzea, člen předsednictva ČV ICOM) 
a Martinou Lehmannovou (Výkonná ředitelka sekretariátu ČV ICOM) při 
zahájení výstavy „Poklady světové filatelie“ v Národním muzeu

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International 
Council of Museums) je mezinárodní profesní 
nevládní organizace se statutem konzultanta 
UNESCO. Byla založena roku 1946 z iniciativy 
Chaucey J. Hamlina (USA) a Georgess Sallese 
(Francie). V roce 2013 se v ICOM sdružovalo 
32 969 členů z 20.000 muzeí – individuálních 
(muzejní pracovníci a spolupracovníci) nebo 
institucionálních (muzea a příbuzné institu-
ce) – ze 137 států a oblastí, ve 115 národních 
výborech, 31 mezinárodních komisích, 5 
regionálních aliancích, 18 přidružených orga-
nizacích, 7 technických komisích a mnoha 
dalších pracovních skupinách. Zastupují 
všechny druhy muzeí – vědy a techniky, umě-
ní, archeologie a historie, etnografie, přírod-
ních věd atd., jakož i instituce podobného 
zaměření, např. zoologické zahrady, akvária, 
botanické zahrady.

Český výbor ICOM a Slovenský komitét 
ICOM v roce 1994 navázali na působení Čes-
koslovenského výboru ICOM, který v roce 
1946 stál u zrodu ICOM. Během své existence 
stál Československý výbor ICOM v popředí 
světového muzejnictví, a to prostřednictvím 
významných osobností moderní muzeologie 
jako byl Zbyněk Zbyslav Stránský, jeden z nej-
významnějších muzejních teoretiků 20. sto-
letí, nebo Jan Jelínek, který byl prezidentem 
ICOM v letech 1971 až 1977.
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„Výběr exponátů jsme sestavili tak, abychom mohli ukázat, co je 
charakteristické pro umění, které vznikalo v prostředí morav-
ské (arci)diecéze. Opomenuta není ani bohatá sběratelská tra-
dice olomouckých prelátů – olomouckých biskupů, arcibiskupů 
i představitelů kapituly,“ říká autorka výstavy Helena Zápalková.
Pojďte si s námi prohlédnout, jak výstav vypadá:

Téměř šedesát exponátů ze stálé expozice olomouckého Arci-
diecézního muzea je nyní k vidění v Litoměřicích. Tamější výstavou 
pokračuje unikátního partnerský projekt Muzea umění Olomouc 
a Severočeské galerie výtvarného umění nazvaný JAKO HOST. 
Návštěvníci tamější galerie uvidí obrazy, sochy i děla uměleckého 
řemesla – z období středověku až počátku 19. století. 

POKLADY  
Z OLOMOUCKÉHO ARCIDIECÉZNÍHO 

MUZEA HOSTÍ LITOMĚŘICE
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konference 2022 se měla uskutečnit v Ale-
xandrii), připadla organizace konference 
na nás, protože jsme se v soutěži na pořa-
datele konference umístili na druhém mís-
tě. Tak jsme z běžných tří let příprav o celý 
jeden rok ochuzeni. Přesto pevně věřím, že 
se nám podaří připravit tak poutavý pro-
gram v Praze i dalších regionech, aby byla 
tzv. GK Prague 2022 nezapomenutelným 
zážitkem pro účastníky z odborné kulturní 
branže i z jiných oborů, například ekologie, 
přírodních věd, filozofie.

 
Ještě letos vás čeká přípravné Mezinárodní 
symposium. Co nabídne?
Mělo by proběhnout letos v srpnu a budou 
se na něm řešit otázky vztahu muzeí 

problémů snáší ticho stejně jako pomalý pro-
žitek autentické přítomnosti a pokorné čeká-
ní s neurčitým výsledkem. Věci a události 
okolo nás se prolínají ve svých neochvějných 
zákonitostech, jež postupně objevujeme. 

 
Co bude podle vás v následujících letech 
nejvíc tížit česká muzea?
Největší ranou pro muzea všeobecně, tedy 
i pro česká muzea, je a bude každopádně 
zpřetrhání dlouhodobě budovaných vazeb 
s návštěvníky, jak už jsem o tom před chvílí 
mluvila. Pokles návštěvnosti muzeí bude mít 
za následek omezení finančních zdrojů.

Generální konference ICOM
Příští rok Prahu čeká Generální konference 
ICOM. Co to konkrétně znamená?
 Především půjde o špičkovou prezentaci 
naší země, jejích muzeí a hlavně muzejních 
pracovníků. Čím aktivněji se zapojí, tím vět-
ší užitek budou z akce mít. Prostě generální 
konference znamená především obrovskou 
příležitost a my se jí musíme chopit. Gene-
rální konference ICOM proběhne v době, kdy 
Česká republika bude v čele Rady Evropské 
unie a významným způsobem pomůže zemi 
v budování pozitivní image. Generální kon-
ference ICOM je jednou z nejvýznamnějších 
kulturních aktivit v České republice od roku 
2000. Pokud se bude pandemická situace 
vyvíjet příznivě, bude mít konference obrov-
ský vliv na podporu a obnovení kulturní-
ho turismu po pandemii. Česká republika by 
tak mohla získat před ostatními státy velký 
náskok a výhodu. 

 
Jak bude konference vypadat?
Heslo celé konference zní The Power of 
Museums (Síla muzeí) a v současné chvíli je 
nutné se bavit o síle muzeí překonávat složi-
té problémy současné doby. Očekáváme, že se 
konference zúčastní na 4500 ředitelů, vedou-
cích, kurátorů světových muzeí a pracovníků 
státních správ a samospráv v oblasti kultu-
ry ze 120 zemí světa. Delegáty konference 
budou zajímat především kolegové z českých 
muzeí a jejich práce. Rádi jim navíc představí-
me další příklady našeho kulturního dědictví, 
jako památky zapsané na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Bohatý program bude mít kolem 350 položek, 
mezi něž patří třeba přednášky, workshopy, 
exkurze a mnohé další. Hlavní program bude 
probíhat v Praze v prostorách Kongresové-
ho centra, ve vybraných muzeích a galeriích. 
Regiony navštíví delegáti v rámci více než 
čtyř desítek konferenčních exkurzí.

 
Je příprava na konferenci nejtěžší nebo 
jeden z nejtěžších úkolů vaší dosavadní 
kariéry, nebo jste už zažila náročnější práci?
Je to nejobjemnější úkol, který jsem kdy při-
jala, a to za ztížených okolností. Nemám tím 
na mysli jen tu mockrát skloňovanou pan-
demii, ale především fakt, že kvůli technic-
ko-organizačním problémům, s nimiž se rok 
potýkal Egyptský výbor ICOM  (Generální 

a společnosti, budoucnosti, fungování ve vir-
tuálním prostředí, otázky spojené s muzejní 
edukací, ekonomikou a udržitelným roz-
vojem. Vše bude nahlíženo již z nové per-
spektivy a budeme se snažit dohlédnout 
podobu „nového normálu“. Pro nás bude hlav-
ní výzvou právě hybridní formát setkání, 
vyzkoušet si technické řešení. Také předsta-
víme podtémata konference. Muzea a občan-
ská společnost pro nás byla od počátku 
důležitou oblastí, aktuální pandemická situa-
ce pak zaměřila naši pozornost na téma udr-
žitelného rozvoje a odolnosti muzeí. Velmi se 
těším na téma vedení muzeí a vizí, které se 
bude zabývat činností vedoucích pracovní-
ků. A samozřejmě nesmí chybět téma muzeí 
a nových technologií. Nepůjde jen o digitální 
programy, ale také o zajišťování bezpečnosti 
předmětů, návštěvníků nebo dat.

 
Zpátky do olomouckého Muzea umění, kde 
máte jako kurátorka aktuálně na starosti 
výstavu Mateje Kréna. Co vás tady 
v nejbližších týdnech a měsících čeká? 
 Těžím z rodinného prokletí chronické nespa-
vosti, kterou jsem zdědila. Tato zátěž mi 

„pomáhá“ v náporu povinností. Nastavu-
ji si tak čas v hodině mezi psem a vlkem. Mé 
úsilí se soustřeďuje například na získává-
ní významných akvizic do naší státní sbírky, 
v uplynulých dnech jsme například dovrši-
li akvizici Victora Vasarelyho. Jedná se o vel-
koformátovou plastiku Diamant, ale tím 
to nekončí. Pro příští nákupní komisi se už 
chystám připravit a následně zpracovat roz-
sáhlý dar archivu a děl světoznámé umělky-
ně, již zesnulé Terry Haass, jejíž díla vlastní 
ta nejprestižnější světová muzea.

Co se týká zmiňované výstavy Mateje Kré-
na Mnemocinema, ta podmanivým způsobem 
pracuje s virtuální realitou a se zobrazová-
ním knih. Na výstavě představuje v souboru 
Amnezitář i autorskou knihu. Mimocho-
dem, náš sbírkový fond autorské knihy je 
jedním z nejvýznamnějších v rámci sbír-
kotvorných institucích na území bývalého 
Československa. 

A předpokládám, že se podílíte 
i na nejdůležitějším letošním výstavním 
projektu MUO Trienále SEFO 2021.
Samozřejmě, mám na starosti část expozice 
věnované tvorbě Pavle Büchlera, významné-
ho umělce, který žije od 80. let ve Spojeném 
království. Autor je nositelem prestižní ceny 
The Northern Art Prize, jež se zabývá teo-
rií a kritikou v oblastech současného umění, 
fotografie, filmu a pedagogiky.

A ještě na závěr bych něco ráda podotk-
la: mám ráda citát, který jsme vybrali jako 
motto k výstavě Matěje Kréna. Jeho autorem 
je Sir Arthur Charles Clark, britský spisova-
tel science-fiction a vynálezce: „Každá  dosta-
tečně pokročilá technologie je k nerozeznání 
od magie." Tato věta je nejen příznačná pro 
dílo Matěje Kréna, ale také pro dobu, která 
nás uvrhla do vztahu s technologiemi mno-
hem užším, než by si mnozí z nás přáli. •

Definice muzeí podle ICOM
„Muzeum je nezisková, perma
nentně působící instituce 
ve službách společnosti a jejího 
rozvoje, otevřená veřejnosti, kte
rá získává, uchovává, odborně 
zpracovává, zprostředkovává 
a vystavuje hmotné a nehmotné 
dědictví lidstva a jeho životního 
prostředí za účelem vzdělávání, 
studia a potěšení.“

ROZHOVOR

Příprava Generální konference ICOM je náročná  
i po administrativní stránce

b virtuální prohlídka výstavy
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podstatných částí podsbírek kresby, grafiky, 
fotografie a medailí,“ míní Marta Perůtková, 
vedoucí sbírkového a dokumentačního oddě-
lení MUO. „Týká se to i části sbírky architek-
tury, která patří k největším v České republice, 
a mají o ni velký zájem badatelé.“

Skenování se týká zejména sbírek na papíře, 
které jsou velmi citlivé na podmínky uložení. 

„Jejich degradaci až zkázu způsobují rozličné 
faktory: kolísající teplota, relativní vlhkost 
vzduchu, nečistoty v ovzduší, působení biolo-
gických škůdců i člověka. Extrémní citlivost 
papíru na působení světla omezuje také jejich 
vystavování. Digitalizace je tedy unikátní 
možností, jak tato díla zpřístupnit co nejširší 

Muzejní pedagogové navážou na původní 
projekt a budou jej dále rozvíjet. „INDIHU 
Exhibition umožňuje vytvářet virtuální výstavy 
na libovolná témata přístupná na webu. Kom-
binování různého digitálního obsahu – obrázků, 
textů, fotogalerií, videí, map či drobných inter-
aktivních her – pak pomáhá vtáhnout zájemce 
do děje,“ popisuje Marek Šobáň, vedoucí 
edukačního oddělení MUO. „Hodláme rozší-
řit stávající nástroj o dalších dvanáct funkcí 
vztahujících se přímo ke zprostředkování 
výtvarného umění. Zaměříme se především 
na spolupráci s pedagogy a lektory zabývají-
cími se vzděláváním prostřednictvím výtvar-
ného umění. Vytvoříme pro ně metodické 
materiály, zorganizujeme ukázkové hodiny 
a workshopy. To vše s využitím našich digitali-
zovaných sbírek.“

Právě pro větší zapojení škol a institucí 
zabývajících se vzděláváním zaměstnalo MUO 
v rámci tohoto projektu nového lektora edu-
kačního oddělení. „Bude mít za úkol vytvořit 
modelové hodiny, virtuální výstavy a předsta-
vit je školám. Kromě toho bude zaučovat uči-
tele v používání nástroje INDIHU Exhibition, 
aby jej mohli samostatně využívat. Jinými 
slovy bude naše digitalizované sbírky uvádět 
do edukační praxe,“ dodává Šobáň. •

Třicet sedm a půl milionu korun získalo 
Muzeum umění Olomouc z fondů EHP 
a Norska na digitalizaci svých sbírek 
i těch, které spravuje pro Arcibiskup-
ství olomoucké. Partnerem projektu je 
také Moravská zemská knihovna v Brně, 
která má s digitalizací velké zkušenosti, 
a navíc díky tomu naskenuje své vzácné 
prvotisky či hudebniny. Během dvaačty-
řiceti měsíců projdou sbírkové předměty 
nejen digitalizací, ale některé z nich 
ještě před tím restaurátorskou či kon-
zervátorskou dílnou. 

Významná část projektu se týká i kreativ-
ního využití digitalizovaných uměleckých děl 
ve vzdělávání, na čemž olomoučtí muzejní 
pedagogové spolupracují s Knihovnou Aka-
demie věd České republiky. Třetím partnerem 
je Národní archiv Islandu v Reykjavíku, který 
bude v rámci projektu nazvaného „Nahráno – 
Otevřeno“ digitalizovat část svých fondů.

„Zpřístupnění našich sbírek patří k pri-
oritám, na nichž dlouhodobě pracujeme. 
Vydáváme sbírkové katalogy, umožnili jsme 
návštěvu stálých expozic zdarma a chys-
táme uživatelsky přívětivé webové stránky 
s nabídkou digitalizovaných uměleckých děl. 
V tomto našem úsilí je projekt z tzv. Norských 
fondů jedním z nejvýznamnějších,“ říká ředi-
tel MUO Ondřej Zatloukal. 

Projekt pokrývá digitalizaci sbírky rukopisů, 
prvotisků, starých tisků, grafiky či hudebnin 
uložených v Arcibiskupském zámku v Kromě-
říži. V olomouckém Muzeu moderního umění 
bude díky tomu pokračovat činnost zapo-
čatá již v minulých letech. „Odbornou i širo-
kou veřejnost potěší zejména digitalizace 

o zejména o zvlhčovače a odvlhčovače 
vzduchu, čističky vzduchu, archivní krabice 
a podobně. Také nesmíme opomenout nákup 
skenerů,“ vyjmenovává Kindl. 

Se zprovozněním digitalizační jednotky 
Muzeu umění pomůže brněnská Moravská 
zemská knihovna, která zároveň zajistí zve-
řejnění sbírek v Digitální knihovně (www.
digitalniknihovna.cz). Brněnští odborníci 
navíc zdigitalizují část svých fondů, které byly 
dlouhodobě vystaveny velké zátěži způsobené 
častým půjčováním. „Díky tomu zpřístup-
níme celý kmenový fond prvotisků, vybrané 
rukopisy, staré tisky a hudebniny. Budeme se 
také podílet na obohacení metadat hudebnin 
z kroměřížské sbírky,“ říká  Jiří Dufka z Odboru 
rukopisů a starých tisků MZK. 

Stejně jako v Muzeu umění i v Moravské 
zemské knihovně je digitalizace a zpřístupňo-
vání fondů, které patří do kulturního dědictví, 
součástí dlouhodobé strategie. „Vzhledem 
ke svému charakteru nemohou být ve fyzické 
podobě zpřístupněny široké veřejnosti, ale 
přitom by si to zasloužily. Jejich digitalizace 
tak bude mít dopad na další odbornou a bada-
telskou práci, ale i na možnosti jejich popu-
larizace. Jsme proto rádi, že se můžeme se 
svými zkušenostmi podílet s Muzeem umění 
na tomto projektu,“ konstatoval ředitel Morav-
ské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Umění do škol
Zásadní součástí projektu je i využití digitali-
zovaných sbírek, do něhož se zapojí edukační 
oddělení MUO. Společně s Knihovnou Aka-
demie věd ČR (KNAV) bude dále rozvíjet již 
existující program INDIHU Exhibition, což je 
kreativní nástroj pro tvorbu virtuálních výstav 
a vědeckou práci s digitalizovanými nosiči 
informací. 

 „Projekt INDIHU se kromě virtuálních výstav 
zaměřil na vytvoření řady nástrojů spojených 
s digitalizací,“ vysvětluje Martin Lhoták, vedou-
cí odboru informačních technologií a digitaliza-
ce KNAV. Pro uživatele je problémem zejména 
dostupnost digitalizovaných dokumentů. Proto 
vznikl INDIHU Index, který propojuje dosud 
rozptýlené databáze přes jedno vyhledávací 
rozhraní. „Pro badatele, studenty, pedagogy 
jsme tak snížili bariéru pro využití digitalizova-
ných sbírek z archeologie, etnografie či umění. 
Máme velikou radost, že Muzeum umění má 
zájem zapojit do Indexu své sbírky,“ doplňuje 
za tým INDIHU Nina Wančová.

veřejnosti,“ říká Miroslav Kindl, vedoucí odboru 
starého umění MUO.

Digitalizací projde během tří let přes 80 tisíc 
sbírkových předmětů a velkou část z nich čeká 
nejprve konzervačně-restaurátorské ošetření. 

„Muzeum umění proto zřídilo dvě specializo-
vaná restaurátorsko-konzervátorská praco-
viště, zaměstnalo dva nové restaurátory, tři 
dokumentátory a dva skeneristy,“ vypočítává 
Jana Macháčková, vedoucí Arcidiecézního 
muzea Kroměříž.

K zefektivnění péče o sbírkové předměty 
pomůže olomouckému muzeu i brněnské 
knihovně nákup zařízení pro uložení a ochranu 
sbírkových předmětů v depozitářích. „Jde 

Díky Norským fondům Muzeum umění 
zdigitalizuje a zpřístupní vzácné rukopisy, 

prvotisky či sbírku architektury

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE
Knihovna Akademie věd  
České republiky (KNAV)
je veřejnou výzkumnou institucí, účelem 
jejíhož zřízení je uskutečňování vědeckého 
výzkumu v oblasti vědeckých informací a kni-
hovědy, zajišťování informační infrastruktury 
pro výzkum a poskytování knihovnických, 
informačních, výpůjčních, reprografických 
a digitalizačních služeb pracovištím Akade-
mie věd České republiky, ostatním uživate-
lům ve sféře vědy a výzkumu a uživatelům 
z řad široké veřejnosti.

Moravská zemská  
knihovna v Brně (MZK)
je knihovnou s univerzálním knihovním 
fondem doplněným specializovanými fondy, 
která trvale uchovává konzervační fond 
a historický fond. Plní funkci krajské knihov-
ny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla 
uznána jako výzkumná organizace, jejímž 
hlavním účelem je provádět základní výzkum, 
aplikovaný výzkum nebo experimentální 
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím 
výuky, publikování nebo převodu technolo-
gií. Významnou úlohu plní též v oblasti trva-
lého uchování kulturního dědictví a podílí 
se na řadě projektů digitalizace a ochrany 
a zpřístupnění dokumentů. 

Národní archiv Islandu  
v Reykjavíku
je největší sbírkou pramenů k historii island-
ského národa a vývoji osídlení a života v zemi, 
a proto je základem, ze kterého vychází 
výzkum, správa a lidská práva v této zemi. 
Národní archiv je archivem celého národa.

FONDY EHP A NORSKA
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispí-
vají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko 
ke snižování ekonomických a sociálních 
rozdílů v Evropském hospodářském prostoru 
a k posilování spolupráce s patnácti evrop-
skými státy. Příjemci finanční podpory jsou 
země střední, východní a jižní Evropy. Důležitý 
prvek, kterým se tyto fondy liší od fondů EU, 
je velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností 
mezi dárci a příjemci grantů. Česká republika 
je příjemcem těchto fondů od roku 2004, 
kdy vstoupila do Evropské unie a tím také 
do Evropského hospodářského prostoru, kte-
rý je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského 
sdružení volného obchodu. Od roku 2004 
podpořily Fondy EHP a Norska v České repub-
lice přes tisíc zajímavých projektů za více než 
6 miliard korun. 
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Muzeum umění Olomouc je na digitalizaci připraveno, ukazuje vedoucí sbírkového a dokumentačního oddělení Marta Perůtková.
Program INDIHU Exhibition, který vytvořila Knihovna AV ČR se svými partnery pro tvorbu virtuálních prohlídek. 
Využívá jej například Národní muzeum a edukátoři Muzea umění jej budou dále rozvíjet. Zdroj: Knihovna AV ČR

Jeden ze vzácných prvotisků z knihovny rudolfinského dvořana 
Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu, který bude Moravská zemská 
knihovna  digitalizovat. Foto: Moravská zemská knihovna v Brně

DIGITALIZACE SBÍREK
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Václav Brožík
* 6. 3. 1851 Třemošná
† 15. 4. 1901 Paříž

K namalování slavného obrazu Smrt 
sv. Irie inspirovala Václava Broží-
ka „baladická báseň“, kterou si během cesty 
vlakem přečetl na stránce Rodinné kroniky. 
Vzápětí po příjezdu do Mnichova vzniklo monu-
mentální plátno zobrazující vrchol životního 
příběhu mladé světice. Svatá Iria (Irena) z por-
tugalského Tomaru byla podle legendy zbožná 
dívka, která svůj život zaslíbila Bohu. Domov 
opouštěla jen tehdy, když se chtěla zúčastnit 
mše v chrámu sv. Petra. Právě tam ji zahlédl 
mladík jménem Britald, který se do ní zamiloval 
a nabídl jí sňatek. Iria však odmítla s tím, že 
složila slib čistoty a je rozhodnuta stát se jep-
tiškou. V tu dobu jistý mnich Remigius, jehož 
návrhy dívka rovněž nechtěla vyslyšet, rozšířil 
pomluvu o jejím těhotenství. Rozhořčený Brit-
ald se ihned rozhodl jednat – najal vojáka, který 
Irii vracející se z kostela probodl mečem a hodil 
do řeky. Tam její tělo našli benediktinští mniši. 
Příběh zaujal Brožíka natolik, že jej malířsky 
ztvárnil hned dvakrát – v roce 1873 a 1876. Obě 
verze obrazu zachycují tragický vrchol legendy, 
kdy vrah po hrůzném činu pozvedá bezvládné 
dívčino tělo, aby je vrhl do řeky Nabão.

Emil Artur  
Pittermann-Longen 
* 29. 7. 1885 Pardubice
† 24. 4. 1936 Benešov

Na začátku druhého desetiletí dvacátého sto-
letí vytvořil Emil Pitterman alias Artur Longen 
cyklus devíti kreseb úsměvně karikujících 
život pražské umělecké obce. Pittermann měl 
s tímto prostředím bohatou zkušenost – byť 
absolvent ateliéru Františka Thieleho na praž-
ské Akademii výtvarných umění a zakládající 
člen progresivní skupiny Osma – po roce 1910 
přijímá pseudonym Artur Longen a jako kaba-
retní umělec vystupuje v šantánech v Berlíně 
a Praze, mj. také ve zdejší slavné Červené sed-
mě. Pitterman-Longen nepřestal být výtvarně 
činný ani ve svém nejživějším kabaretním 
období. Je příkladem umělce výrazně ovlivně-
ného tvorbou Paula Gauguina a Vincenta van 
Gogha a zejména jeho rané práce jsou typické 
výbušnou expresivitou a barevnou exaltací, 
která se však se začátkem první světové války 
postupně zklidňuje.

Jana Želibská
* 3. 5. 1941 Olomouc

Jana Želibská patří k progresivní 
generaci akčních a konceptuál-
ních umělců, kteří vstoupili na československou 
výtvarnou scénu v 60. letech 20. století. Ve své 
rané tvorbě přehodnotila podněty mezinárodních 
tendencí, zejména pop-artu a francouzského 
Nového realismu. A jako jediná ve své generaci 
otevřeně tematizovala intimitu, vztahy mužů 
a žen a „oslavila“ ženské tělo z (proto)feministic-
kého hlediska.

Ona, 1967
kombinovaná technika, sololit, 240 × 120 cm,  
Muzeum umění Olomouc, získáno 2007

Kolegiální život, z cyklu Za oponou, 1924 
kresba rozmnožená světlotiskem,  
420mm × 322 mm, 320 × 249 mm,  
Muzeum umění Olomouc, získáno 1974

Antonín Chittussi
* 1. 12. 1847 Ronov nad Doubravou
† 1. 5. 1891 Praha

Antonín Chittussi se narodil v rodi-
ně kupce, jeho děd z otcovy strany 
pocházel z Itálie. Jako devatenáctiletý studoval 
od roku 1866 na Akademii umění v Praze, záhy 
nato krátce i v Mnichově a Vídni. Jeho tvorba 
obsáhla různé typy krajinného obrazu a obra-
zové formáty. Kromě nejvlastnějšího menšího 
středního obrazového formátu, dovolujícího 
malíři živý přednes a zachycení nálady, vytvářel 
rovněž větší plátna a posléze pořídil i panora-
ma Prahy z méně známého pohledového úhlu. 
Přes některé dílčí neúspěchy si vydobyl pověst 
největšího krajináře své generace. Obraz 
Z Trojského ostrova patří mezi hlavní díla z doby 
definitivního obratu Chittussiho ke krajinář-
ství, během níž malíř sledoval velmi rozmanité 
podněty. Zdůrazňuje mimo jiné partii oblohy 
nad nízko položeným horizontem a siluetu stro-
mů viděných i zblízka. Motiv skupiny starých 
stromů vystavených stálému proudění větru 
v popředí vytváří kontrast letnímu krajinnému 
prostředí. Zároveň tento motiv vyplňující polo-
vinu obrazu omezuje daleký výhled do krajiny.

K A L EN DÁ R I U M

Smrt sv. Irie, 1873 
olej, plátno, 160 × 130,5 cm, Muzeum umění  
Olomouc, získáno 1966

VÝROČÍ

24
Duben

3
Květen

1
Květen

Z Trojského ostrova, 1877
olej, plátno, 46 × 70,5 cm, Muzeum umění Olomouc

6
Březen

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.

Sebastiano Luciani zv. del Piombo  
(kolem 1485 Benátky – 1547 Řím)
Madona s rouškou, kolem 1520 
olej, topolové dřevo

Deskový obraz Madona s rouškou od Sebas-
tiana del Piomba patří k nejkvalitnějším dílům, 
které biskup Karel II. z Liechtensteinu-Cas-
telcorna získal roku 1673 nákupem sbírky 
bratří Imstenraedů. Díla malíře Sebastiana 
Lucianiho zv. del Piombo jsou specifická 
harmonickým propojením benátské a římské 
malířské tradice. Postava a tvář Panny Marie 
zračí ovlivnění Michelangelovými vzneše-
nými ženskými typy, zároveň však obraz 
vyniká něžným rafaelovským lyrismem a rafi-
novaná barevná souhra chladných tónů s per-
leťovým inkarnátem rozvíjí proslulý benátský 
cit pro práci s barvou. Meditativní motiv 
Kristovy matky bdící nad spícím Ježíškem 
vyjadřuje hlubší teologickou rovinu. Zdán-
livě idylické téma v sobě skrývá předobraz 
budoucího oplakávání Kristova mrtvého těla.

střednictvím technologie AR (Augmented Reality 
– rozšířená realita) a umožní tak kolemjdoucím 
s pomocí smartphonu zobrazit si interaktivní 

projekt zaměřený na digitalizaci dat a environmen-
tální témata. Dalšími vystavujícími pak budou např. 
Attila Csorgö, Jan Krtička nebo Dan Gregor (INITI).

V centru celého projektu stojí uvedení animo-
vaného klipu prezentujícího vznik zmíněného 
obrazu.  „Původně jej měli návštěvníci vidět přímo 
u obrazu Madona s rouškou ve stálé expozici 
Arcidiecézního muzea. Ovšem vzhledem k jeho 
dlouhodobému uzavření jsme se rozhodli zpro-
středkovat veřejnosti toto půvabné animované 
dílo netradiční a pro veřejnost snad i zajímavou 
cestou,“ uvedla lektorka Hana Lamatová, která je 
také autorkou scénáře. Vizuální podobu edukač-
ního videa vytvořil animátor Radim Ševčík. 

Květnový termín, který organizátoři vybrali, 
není náhodný. Právě tento měsíc je v křesťanské 
tradici zasvěcený Panně Marii. 

Kromě vernisáže s premiérou animovaného 
klipu nabídne program také tematickou virtuální 
výstavu, doprovodná videa, bonusovou před-
nášku profesora Ladislava Daniela z cyklu Umě-
lec & člověk, výtvarnou video lekci, pracovní listy 
a interaktivní hry pro děti. Téměř všechny akce 
se v rámci projektu uskuteční online. Zájemci si 
tak mohou užít netradiční setkání s uměleckým 
dílem z pohodlí domova. 

Pod tajuplným názvem Projekt Piombo: Madona bez roušky nabídne Muzeum 
umění v průběhu celého května rozmanitou paletu akcí určených dospělým  
i dětem. „Pojmenování si pohrává s názvem obrazu Sebastiana del Piomba  
Madona s rouškou, který se stal hlavním zdrojem inspirace připravovaného 
programu,“ vysvětluje vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

Ohrada ukrývající stavební parcelu, 
na které bude stát v budoucnosti Středo-
evropské fórum Olomouc (SEFO), se pro 
letošní rok promění ve výstavní plochu. 
Vystřídá se na ní sedm odlišných realizací 
českých a zahraničních umělců. 

První z nich – Viscum Album – mohli Olomoučané 
vidět v dubnu. Vycházela z knihy – slovníku – abecedy, 
který kolektiv Tereza Darmovzalová, ©merry, Martin 
Fišr, Vladimír Havlík, Martin Mazanec vydal v rámci 
své výstavy v Miláně. Abecedu, ve které každé pís-
meno zastupuje jedno větší téma charakterizované 
několikaslovnou poznámkou, doplňují fotografie.

Další výstavu připravuje MUO ve spolupráci 
s festivalem AFO. Veřejnosti bude přístupná pro-

KRÁTCE

OHRADA MUO SE PROMĚNILA VE VÝSTAVNÍ PLOCHU

Na květen připravili edukátoři  
tajemný Projekt Piombo  
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románu Vítězslava Nezvala. Jireš jej převedl 
do podoby poetického hororu pro dospělé, 
jenž se stal jedním z posledních ,svobodných‘ 
titulů československé nové vlny,“ připomněl 
Roman Ludva.

V březnu se pak propojily oba výše zmíněné 
cykly Literatura ve filmu a Filmy Jiřího Menzela, 
a to snímkem Rozmarné léto inspirovaným 
stejnojmennou knihou Vladislava Vančury. 

„Následně jsme sáhli k největšímu klasikovi 
druhé poloviny 20. století – Bohumilu Hraba-
lovi, jehož texty nezapomenutelně převedl 
do filmové podoby právě Jiří Menzel. Nový 
cyklus tak začal světově nejúspěšnějším Men-
zelovým filmem, Oscarem oceněnými Ostře 
sledovanými vlaky,“ řekl Ludva.

Na ně v době postupujícího jara navázal 
divácky oblíbený film Postřižiny s Magdou 
Vášáryovou, Jiřím Schmitzerem a Jaromír 
Hanzlíkem v hlavních rolích. „Jsme rádi, že 
si diváci našli cestu k této filmové klasice 
přes webové stránky Muzea umění a plánu-
jeme v tom po dobu uzavření kulturních akcí 
pokračovat dál, i když především doufáme, že 
se Filmart vrátí zpět k své původní podobě 
do Mozartea,“ uzavírá Roman Ludva.

v tom hrají muzea a jak se to promítá do sou-
časnosti,“ říká Frank, který se ve své druhé 
přednášce společně s Romanem Štětinou 
zaměřil na propojení umění a nových médií.

Šárka Belšíková se zaměřila na architekta 
Jaroslava Čermáka a bývalou kapli Fakultní 
nemocnice Olomouc. Vedoucí oddělení SEFO 
Barbora Kundračíková pak společně s Marti-
nem Velíškem mluvili o roli věcí a jejich zobra-
zování v evropské vizuální kultuře. „Jde nám 
o to přiblížit divákům rozmanitost středoev-
ropské kultury i velký záběr, jemuž se věnuje 
SEFO.  V přednáškách v online formě chceme 
pokračovat i nadále, a to i po otevření muzea,“ 
zdůrazňuje Kundračíková.

Nové i již vysílané přednášky z cyklu SEFO 
najdete na Facebooku Muzea umění v sekci 
videa či YouTube kanále Muzea umění.

města Prahy), Ondráš Přibyla a Kristína Zákop-
čanová (Fakta o klimatu), olomoucký zastupi-
tel David Helcel (Klimatická koalice Olomouc), 
enviromentální geograf Michal Lehnert (PřF 
UPOL),  Vladimír Lollek a Radim Misiaček, 
zpracovatelé Adaptační a mitigační strategie 
města Olomouce, moderuje David Mareš.

re-vize a 9. 6. 2021 
Hej – čin!  (workshop, výstava, prezentace) 
Netradiční formát a místo bude mít „hej-
čínská re-vize“. Ta vtáhla do hry studenty 
architektury z brněnské VUT, kteří řeší cenné, 
avšak zanedbané území olomoucké části 
Hejčín s opuštěnou budovou Přírodovědecké 
fakulty. Lokalita je v docházkové vzdálenosti 
od centra, v bezprostřední blízkosti několika 
školních budov a věčně ucpané křižovatky. 
Jaký potenciál má celé území?  Může se stát 
novým centrem urbanisticky bezradného 
a dopravně přetíženého Hejčína? Jaké další 
funkce snese: bydlení, komunitní centrum, 
náměstí, park? Studenti také předloží návrhy 
rekonstrukce neoblíbené ruiny. Právě přímo 

objevit a zjistit o staletí starých dílech restau-
rátor, ale také, proč dílo muselo putovat 
do jeho dílny a co s ním dělal, či co víme o jeho 
autorovi a vzniku,“ popisuje nový faceboo-
kový seriál kurátorka Arcidiecézního muzea 
Gabriela Elbelová, která připravila první část 
#MUOrestauruje věnovanou obrazu Karla 
Škréty Sv. Václav dává kácet pohanské chrámy 
a stavět křesťanské kostely. 

I přes omezení kulturního života, která při-
nesla koronavirová pandemie, stále existují 
činnosti, jimž se lze věnovat naplno, třeba 
literatura či film. Muzeum umění Olomouc se 
ve spolupráci s Národním filmovým archivem 
rozhodlo obojí jednoduše propojit ve svém 
on-line Filmartu. Od ledna tak nabízí divákům 
cyklus Literatura ve filmu, na který plynule 
navázal cyklus Filmy Jiřího Menzela.

„Na webových stránkách muzea pravidelně, 
každé první a předposlední úterý v měsíci, 
pořádáme on-line projekce špičkových filmů, 
které byly natočeny podle děl českých spiso-
vatelů,“ říká produkční projektu Roman Ludva.

Diváci tak mohli vidět jeden z nejoceňo-
vanějších filmů Zbyňka Brynycha … a pátý 
jezdec je Strach, který je adaptací novely Hany 
Bělohradské Bez krásy a bez límce a diváky 
zavedl do tísnivé atmosféry druhé heydri-
chiády. K dalším slavným dílům patří snímek 
Juraje Herze Spalovač mrtvol s Rudolfem 
Hrušínským a Vlastou Chramostovou v hlav-
ních rolích nebo Petrolejové lampy, ve kterých 
excelovala dvojice Iva Janžurová a Petr Čepek. 

„Na začátku března jsme divákům nabídli 
film Jaromila Jireše Valerie a týden divů podle 

Další novinkou v on-line repertoáru Muzea 
umění se stal přednáškový cyklus SEFO, který 
je, jak název napovídá, zaměřený na umění 
středoevropského prostoru. Kurátoři Muzea 
umění se vždy věnují některému z témat, které 
definuje náš geografický prostor, jeho historii 
a umění.

Štěpánka Bieleszová například přiblížila 
Štreitův Sovinec jako centrum neoficiální čes-
koslovenské kultury v době normalizace. Její 
přednášku navíc doprovodil film Z města ven!, 
který přináší také vzpomínky umělců, kteří 
na Sovinci vystavovali.

Kurátor projektu CEAD Jakub Frank 
se zaměřil na přerod východního umělce 
v umělce globálního. „Snažil jsem se zodpo-
vědět otázky: kdo určuje příslušnost umělce 
k Východu a Západu a z jaké pozice? Jakou roli 

Formát Divadla architektury pod křídly MUO 
se stále proměňuje. Z prken Divadla hudby se 
stěhovalo do Mozartea v Arcidiecézním muzeu, 
nejednou proběhlo v terénu, to když jsme pra-
covali s dětmi. Pod tlakem pandemie nastal 
další přesun – do on-line prostředí. „Jsme rádi, 
že jsme neztratili své příznivce. Ve spolupráci 
s platformou Re-vize jsme začali pořádat dis-
kuse na aktuální témata, která ,pálí‘ současnou 
Olomouc, její urbanismus, architekturu a plá-
nování,“ říká Martina Mertová, kurátorka sbírky 
architektury.

Ve virtuálním prostředí proběhly poslední 
dva díly, na jejichž záznam se mohou zájemci 
podívat na Facebooku a You Tube kanálu 
Muzea umění. První se věnoval potenciálu 
opuštěných kasáren Hanáckého pluku, druhý 
úskalím dopravy ve městě se zaměřením 
na udržitelnou městskou mobilitu. „Už teď 
můžeme říci, že obě debaty sehrály důleži-
tou iniciační roli a mnozí její účastníci dále 
na tématech pracují a rozvíjejí její dílčí výstupy,“ 
doplňuje Martina Mertová.

Na jaká témata se můžete těšit na jaře 
a v létě?

re-vize a 29. 4. 2021 / 18.00h 
KLIMATICKÁ KRIZE (on-line / zoom, fb) 
Ve spolupráci s AFO56, spolkem Za krásnou 
Olomouc a pod křídly Trienále SEFO 2021
Jak reaguje architektura, urbanismus a plá-
nování města na probíhající klimatickou krizi? 
Hosté další re-vize Olomouc přiblíží možnosti 
komunikace tématu, které stále dělí společ-
nost. Patříte mezi klima-starostlivé, nebo 
klima-skeptiky? Máte dost informací, abyste 
ve svých postojích měli jasno? 

Od obecného kontextu environmentální 
změny nás hosté přivedou ke konkrétním pro-
blémům – lokální aspekty si přiblížíme na pří-
kladech dobré praxe a olomoučtí odborníci 
zájemce seznámí s aktuální situací v Olomouci. 

Hosty panelu budou primátor Olomouce 
Miroslav Žbánek, specialistka adaptace změn 
klimatu Tereza Líbová (Magistrát Hlavního 

Novinkou, kterou od března zaznamenali 
fanoušci facebookové stránky Muzea umění, 
je nový seriál, který pro vás připravují kurá-
torky – #MUOrestauruje. Veřejnost postupně 
seznámí s díly, která momentálně putují 
do restaurátorských dílen.

„Chceme tímto způsobem představit našim 
návštěvníkům poklady z našich sbírek tak 
trochu jinak. Ukázat jim, co vše dokáže dnes 

On-line přednášky Ladislava Daniela  
a Martina Pavlíčka
Z Mozartea do on-line prostoru se už na podzim 
přestěhovaly také tradiční přednáškové cykly 
Umělec & člověk Ladislava Daniela a Societas 
Iesu: víra – umění – věda Martina Pavlíčka 
a zůstanou v něm i během jarních měsíců.

„Profesor Daniel nám na jaře on-line před-
stavil sienského malíře Duccia di Buoninsegna 
a španělského barokního malíře Diega Velá-
zqueze. Martin Pavlíček se zase zaměřil na jezu-
ity, jejich roli v českých zemích, jednotlivé 
osobnosti a vypíchne také jejich architekturu,“ 
poodhalil plán přednášek produkční Muzea 
umění Roman Ludva.

Diváci mohou přednášky sledovat na webo-
vých stránkách muzea, na jeho YouTube kanále 
i na Facebooku, a to i ze záznamu.

v ní představí studenti pod vedením Szymona 
Rozwalky výsledky své práce a otevřou tak 
diskusi o budoucím směřování tohoto lukra-
tivního městského pozemku. Rovnocennými 
partnery se tak stává město a místní komunita 
reprezentovaná komisí místní části Hejčín, jež 
projekt podpořila i finančně.

re-vize a 14. 7. 2021 / 18.00h
Umění UŽÍVAT veřejný prostor
Cyklus letních akcí v prostoru proluky MUO 
doplní re-vize minulých, současných i plánova-
ných intervencí ve veřejném prostoru. Kdo má 
a měl by mít právo vstupovat uměním do veřej-
ného prostoru města Olomouce a jak to dnes 
funguje? Nezůstaneme ale jen v našem ryb-
níčku, příklady dobré praxe budou prezentovat 
naši hosté. Zatím prozradíme Pavla Karouse, 
hybatele zájmu o tento fenomén s dnes už slav-
ným logem „Vetřelci a volavky“. Diskusi pořá-
dáme ve spolupráci s Magdalénou Petrákovou 
z Kreativní Olomouce.

Filmart představuje českou literaturu 
ve filmu, samozřejmě on-line

Středoevropské umění přibližují přednášky z cyklu SEFO

Divadlo architektury reviduje Olomouc

#MUOrestauruje 
facebookový seriál přestavuje práci restaurátorů

Rozmarné léto

Re-vize Hej-čin!: 
Studenti Ústavu experimentální  
tvorby brněnské Fakulty architektury,  
Karin Kettková a Matteo Marchese, nad modelem 
Hejčína. Jejich projekt pro Olomouc  
získal prestižní Cenu Bohuslava Fuchse.
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Ostře sledované vlaky

Postřižiny

Spalovač mrtvol

MUO ONLINE

Záznamy předchozích debat  
jsou stále ke zhlédnutí. a
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oddělení MUO. „Pokud se zájemci do práce 
zapojí, mohou si vytvořit malé muzeum přímo 
ve svém pokoji. A zároveň také z pohodlí vlast-
ního pokoje naše muzeum alespoň symbolicky 
navštíví,“ objasňuje nezvyklý název.

Edukační program vzniká ve spolupráci 
s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty UP a jejich projektem a webovou strán-
kou „Bez názvu. Nedatováno“, která slouží jako 
metodická podpora výtvarných, muzejních 
a galerijních pedagogů a také všech zájemců 
o výtvarnou tvorbu s dětmi a mládeží v době 

Například v listopadu si tak děti mohly pod 
vedením lektorky vytvořit barevnou krajinu 
z ptačího pohledu, prosincové video Hlava 
nehlava přineslo hned tři výtvarné aktivity 
s motivem portrétu a nový rok odstartovala 
inspirace obrazem Linie č. 56 od Zdeňka Sýkory. 

„V on-line lekcích chceme určitě pokračovat 
i v dalších měsících. Ohlasy ze strany veřejnosti 
jsou velmi pozitivní a také děti nám posílají 
krásné obrázky. Myslím si tedy, že se jim naše 
tvořivé nápady líbí,“ hodnotí dosavadní úspěch 
projektu Čermáková. 

 
Všechna videa z cyklu EDU na drátě  
najdete zde: 

Když nemohou návštěvníci do muzea, musí 
muzeum k návštěvníkům. Na této myš-
lence postavili lektoři cyklus výtvarného 
tvoření na doma pod názvem Muzeum 
z pokoje, který představuje výtvarná díla 
ze sbírek a výstav Muzea umění a na ně 
váže tvůrčí edukační aktivity. 

„Pro děti i dospělé chystáme nejen stručné 
informace o exponátech, ale především jedno-
duché návody na domácí tvorbu,“ uvádí Marek 
Šobáň, spoluautor cyklu a vedoucí edukačního 

Další nová videa postupně doplňují online 
cyklus určený především dětem – EDU 
na drátě. Muzejní lektorka Terezie Čermá-
ková tak reagovala na zrušení pravidel-
ných muzejních workshopů. Děti i s rodiči 
si tak díky ní mohli z pohodlí domova 
vyzkoušet rozmanité výtvarné činnosti 
inspirované exponáty a výstavami Muzea 
umění Olomouc.

„V lekcích se snažíme nabídnout pestrá témata 
a aktivity, které s malou pomocí rodičů hravě 
zvládnou děti předškolního i mladšího školního 
věku,“ uvedla Terezie Čermáková. Právě na tyto 
věkové kategorie jsou totiž zacíleny oblíbené 
muzejní workshopy Co umění umí a Ateliér 6+. 
Cílem on-line lekcí je tedy alespoň částečně 
nahradit zrušený program a rozvíjet na dálku 
vztah dětí k muzeu a výtvarnému umění. 

koronavirové pandemie. „S tímto projektem 
Muzeum umění spolupracuje už od jara 2020, 
proto také náměty ve formě graficky upra-
vených pracovních listů najdete souběžně 
na webu i facebooku Muzea umění i na stránce 
Bez názvu. Nedatováno. Muzeum z pokoje tam 
má dokonce vlastní záložku,“ prozrazuje Šobáň.

Grafickou úpravu zveřejňovaných materiálů 
si vzala pod patronát ilustrátorka a animátorka 
Pavla Baštanová.

Novou inspiraci na domácí výtvarné 
tvoření z dílny lektorů Muzea umění 
najdete každé pondělí na facebooku 
Muzea umění a na www.muo.cz 
v záložce vzdělání- pro rodiny.

LEKTOŘI PŘIPRAVILI  
NOVÝ EDUKAČNÍ CYKLUS  
MUZEUM Z POKOJE

TVOŘIVÝ PROGRAM EDU NA DRÁTĚ  
POKRAČUJE I NA JAŘE

EDU na drátě 
na

Milé děti, milí dospělí,
občas je nutné obrazy z výstavních sálů svěsit a uložit do tzv. depozitáře. Třeba kvůli tomu, 
že v muzeu probíhají stavební práce a je potřebné umělecká díla chránit. Tak se tomu děje 
právě nyní v Arcidiecézním muzeu, které bude z důvodu rekonstrukce uzavřeno celý rok. 
Je samozřejmě důležité, aby byla drahá díla odborně a systematicky uložena a roztříděna. 
Například podle toho, co je na nich namalováno. Pomůžete nám s touto prací? Zároveň  
si můžete vyzkoušet, jestli odlišíte tři malířské žánry: portrét, krajinomalbu a zátiší.

Jak postupovat?
Prohlédněte si dobře výběr obrazů z naší sbírky. Každý 
má přidělené své číslo. To vepište do prázdného kolečka 
v místnosti depozitáře, kam by měl být podle vás 
umístěn patřičný žánr. Ve spodní části stránky si poté 
můžete ověřit správné řešení. 
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POTRRÉT (A): 1. Jan Antonisz van  
Ravestein, Podobizna ženy s krajkovým  
límcem, 4. Anthonis van Dyck, Podobizna  
muže, 8. Anthonis van Dyck, Podobizna  
muže s rukavicemi

KRAJINOMALBA (B): 3. Dirck Verhaert, 
Krajina s hradem na skále nad řekou, 
5. Klas Molenar, Zimní krajina s bruslaři, 
7. Jan II. Brueghel, Krajina se zálivem

ZÁTIŠÍ (C): 2. Hieronymus I. Galle, Zátiší  
s květinami a ovocem, 6. Franz Wermer  
Tamm, Zátiší s mrtvými ptáky, 9. Harmen 
Loeding, Zátiší s humrem a ovocem
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