VĚSTNÍK
AMG

4 /2016

Pohled za hranice
Představujeme muzeum POLIN / 6
Rozhovor s Jiřím Mitáčkem / 18
Výroční konference ICOM v Milánu / 28

Asociace muzeí
a galerií ČR, Z. S.

Light first. Aj Wej-wej: Zvěrokruh
Veletržní palác, Národní galerie
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz

úvodem

Malý velký svět muzeí
Muzejní svět má mnoho specifik, a jestli je na něm něco
úžasného, tak je to propojenost. Dokázala to opět Generální konference ICOM v Miláně, o které se dočtete
v tomto čísle Věstníku AMG. Bylo milé potkat se po letech s kolegy ze vzdálených koutů planety, popovídat si
o novinkách i běžných strastech. Potvrdit si, že dost často
bojujeme s podobnými nepřáteli. Důležitá však nejsou jen
setkání na osobní úrovni, i naše Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s., se čile zapojuje do mezinárodní
spolupráce. Poprvé v rámci konference ICOM proběhlo
setkání muzejních asociací, které uspořádalo NEMO.
Po skvělé zkušenosti jeho zástupců z výročního zasedání
NEMO v Plzni v loňském roce jsme náhle měli mnoho
témat k rozhovorům, a to nejen na úrovni Evropy, ale
i ostatních částí světa.
Jak jsme na tom s přímou mezinárodní spoluprací?
Není to nijak zlé. Tradiční silné partnerství s kolegy ze
Slovenska je potvrzeno v rámci šestistranné dohody mezi
AMG, Zväzem múzeí na Slovensku, radami galerií i výbory ICOM České a Slovenské republiky. Mnohaletá
spolupráce AMG s kolegy z Bavorska, Saska a Dolního
Rakouska úspěšně pokračuje v rámci každoročně pořádaných setkání muzejních pracovníků všech čtyř zemí. Navázali jsme kontakty s Britskou muzejní asociací. A díky
konferenci ICOM přišla i nabídka ke spolupráci s kolegy
z Polska. Zde doporučuji zbystřit, jelikož polské muzejní
výstavnictví vyrazilo v posledních letech mílovými kroky vpřed a řada muzeí stojí za návštěvu – jak se ostatně
můžete přesvědčit i v tomto čísle. Již proto, že v Polsku
se oproti ČR staví nové budovy nejen pro depozitáře, ale
i pro nové expozice.
Aktivní mezinárodní propojení jasně ukazuje na jednu
věc. Česká muzea a galerie mají v zahraničí velmi dobré
jméno, což se zrcadlí i v zájmu o partnerství s AMG, která
naše muzea spojuje a zaštiťuje. Navíc se stále ukazuje celosvětový přesah práce Z. Z. Stránského, síla jeho myšlenek
v rámci muzeologie i přesah do praktického muzejnictví.
Bylo by však chybou podlehnout iluzi, že pouze papír, byť s krásnými slovy, nám pomůže zlepšit naši práci.
Je čas přemýšlet nad tím, jak slibně zahájené rozhovory
o partnerství přetavit do výhod pro členská muzea AMG
a jejich zaměstnance. Osobně mám již v hlavě nápad na
koordinaci stáží. S tím se pojí otázka na vás, muzejníky:
Máte o to zájem? Chcete vyrážet do zahraničí a oceníte
pomoc s vyhledáváním možností stáží? Pokud ano, dejte
vědět, a my se s tím pokusíme něco udělat. I když to z počátku nemusí jít úplně hladce, každá zkušenost a dobrý
příklad z muzea v zahraničí nám může pomoci v naší práci.
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Pohled za hranice
Evropské muzejní soutěže roku 2016

J

ak velí tradice, přinášíme přehled
vítězů v různých kategoriích evropských muzejních soutěží. Která ze
světových muzeí a galerií získala za
uplynulý rok ocenění?

Ceny Evropského
muzejního fóra
Cena Rady Evropy

Rada Evropy vybrala z uchazečů, doporučených Evropským muzejním
fórem, a udělila trofej La femme
aux beaux seins od Joana Miró Evropskému centru solidarity z polského Gdaňsku. Je to muzeum spjaté se
vzdělávacím a výzkumným střediskem, vybavené archivem, knihovnou
(včetně multimediální produkce),
v jehož nové monumentální budově
sídlí také různé nevládní organizace.
Situováno v okrsku gdaňských loděnic
symbolizuje též sílu známého hnutí
a připomíná ve stálé expozici nejen
historii událostí, ale i citové zaujetí
a osobní nasazení původně bezmocných lidí, kteří napomohli zhroucení
celého politického systému.

EMYA

Soutěž o Evropské muzeum roku
2016 (EMYA), její organizační zajištění, atmosféru a hlavního vítěze
přibližují z vlastní zkušenosti a zážitků zástupci Muzea Vysočiny Třebíč, jehož expozice „Zámek Třebíč
– modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic“ prokázala v náročné konkurenci svou kvalitu a byla zařazena mezi nominované účastníky.
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Vítězem se stalo Muzeum dějin polských Židů z Varšavy, krátce POLIN,
které si pro tento rok odnesl jak trofej
EMYA – Vejce Henryho Moorea, tak
hlavní cenu EMA (Evropské muzejní akademie). Muzeum slaví v roce
2016 nevídaný úspěch a ohlas, vrátíme
se k němu znovu níže. Vedle hlavní
ceny EMYA udělila porota EMF šest
zvláštních ocenění.

Zvláštní ceny EMF

■■ Muzeum Bibracte v Mont Beuvray
ve Francii, které na významné archeologické lokalitě představuje
keltskou civilizaci, při čemž využívá
technologie pro udržitelný rozvoj
a šetří krajinu.
■■ Archeologické muzeum Tegea v Řecku, které se v centru starověké Arkadie zabývá vznikem řecké polis,
městského státu.
■■ BZ ´18–´45. Jeden památník, jedno
město, dvě diktatury: trvalá expozice v památníku vítězství v italském
Bolzanu. Instalace se věnuje kontroverznímu památníku, který byl
dlouho ohniskem sporů o politice,
kultuře a identitě regionu. Odvážný
projekt se profesionálně vyslovuje
k otázkám humanismu, tolerance
a demokracie.
■■ Národní vojenské muzeum v Soestu
v Nizozemí, které prezentuje sociální hlediska vojenských zásahů, vysvětluje morální dilemata, současná
témata a obavy a apeluje na úvahy
a úsudek návštěvníků.
■■ Galerie informačního věku Přírodovědeckého muzea v Londýně ve Velké

Británii. Muzeum sleduje vývoj
současných komunikačních technologií a jejich aplikací v občanské
společnosti, ve vědeckém výzkumu,
vojenství, rozebírá však také jejich
sociální, politický a ekonomický
dopad. Využití osobních příběhů
na pozadí velkých témat vědeckého
pokroku vytváří velmi přesvědčivou
expozici jak v humanitní tak přírodovědné poloze.
■■ Galerie Whitworth v Manchesteru
ve Velké Británii. Kompletně renovované univerzitní muzeum umění
krásně instalovalo svou sbírku, jejíž
nové výstavní prostory elegantně
zasadilo do tradiční muzejní budovy z 19. století. Galerie vyniká
promyšleným designem, atraktivní
architekturou a úzkostlivou pozorností k detailu.

Cena Siletto

Cena, určená pro excelentní příklady
práce s místní společností a zapojením
dobrovolníků, byla pro rok 2016 udělena Městskému muzeu ve Vukovaru
v Chorvatsku. Muzeum se od roku
1997, kdy skončila válka, velmi zasloužilo o obnovu kulturního a společenského života města. Válečné tragédie
minulosti prezentuje jako skutky, jimž
je třeba zabránit v budoucnosti, odmítá odplatu nebo oslavu vojenských
akcí, připomíná lidské utrpení a potřebu udržet mír.

Cena Kennetha Hudsona

Cena je udělována za neobvyklé a odvážné činy, které posouvají chápání
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Ceny Evropské muzejní
akademie
EMA

Cena Evropské muzejní akademie
(EMA) vyzdvihuje mimořádné výsledky organizací, vědeckého výzkumu, kulturních podnětů, které daly
vzniknout průkopnickým muzeím
nebo projektům evropského dosahu
a významu a které dokáží rozproudit
muzeologickou diskuzi na mezinárodní úrovni. Uděluje ji Rada Evropské
muzejní akademie na návrh poroty
nebo národních reprezentantů či mezinárodních podporovatelů EMA, nemusí se však tak stát každý rok. V roce
2011 bylo takto oceněno Muzeum Galileo ve Florencii, v roce 2013 nadace
Europeana v Haagu, v roce 2016 pak
Muzeum dějin polských Židů, POLIN.
Skutečnost, že POLIN zaujalo nezávisle na sobě jak EMF tak EMA, ukazuje, jak mimořádné zařízení vstoupilo do ohniska reflektorů. Není bez
zajímavosti, že vzbudilo značný rozruch – ne vždy nutně obdivný – také
na domácí polské scéně.
Evropská muzejní akademie předá svoji cenu při výročním generálním zasedání Asociace Europeany dne
8. listopadu 2016 v Rize.
Obě pravidelné ceny EMA byly
uděleny při závěrečné ceremonii výročního setkáni EMA, konaného ve
dnech 19.–21. května 2016 na ostrově
Lesbos (zvoleného jako gesto solidarity s místem a se záměrem podtrhnout
roli muzeí v životě společnosti).
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Michelettiho cena

Cenu získal skanzen Den Gamle By
v dánském Aarhusu. Byl založen
v roce 1914 jako první muzeum pod
širým nebem věnované městské kulturní historii. Od roku 2005 pracoval na své renovaci, aby zahrnul také
20. století. První okruh, Moderní časy,
zobrazuje každodenní život po první
světové válce (se zaostřením na rok
1927). Druhý okruh, Každodenní život v blahobytném Dánsku, se soustředí na dobu po druhé světové válce, zejména na rok 1974. Oba okruhy
naznačují, jak industrializace a technologie proměnily život ve 20. století. Autoři vycházeli z přesvědčení, že
muzea musí též ukázat, jakým problémům moderní společnost čelí. Dům
paměti, třípokojový byt určený pro
lidi trpící demencí, je zařízen ve stylu
padesátých let ve spolupráci s univerzitními psychology a pečovateli o tyto
klienty. Jiná iniciativa dokumentovala
život a životní podmínky bezdomovce,
který v muzeu strávil v roce 2012 tři
měsíce. Den Gamle By podle názoru
poroty s velkou odvahou ukázal na
tísnivé sociální problémy doby a nastolil otázky, které se jinde občas stávají obětí nostalgicko romantického
pohledu na historii.

Cena DASA

Cena se doposud soustředila na projekty věnující se světu práce v minulosti, přítomnosti či budoucnosti.
V roce 2016 se zaměření ceny změnilo, vyhledává nyní vynikající výsledky
muzeí při poskytování vzdělávacích
příležitostí. V těchto souvislostech se
pak letošním vítězem stala Micropia,
která – jak jsme výše zmínili – zaujala
již EMF.
Micropia je muzeum a zároveň
zoo, první muzeum věnované mikrobům. Je součástí institutu Natura Artis Magistra a sídlí v amsterdamských
Ledenlokalen, nedávno renovované
památkově chráněné budově z roku
1870. Speciálně vyvinuté 3D prohlížeče připojené k mikroskopům umožňují návštěvníkům sledovat mikroby, jak
se živí, pohybují a rozmnožují. Tvůrci
expozice jsou velmi pyšní na to, že
vystavené organismy jsou živé a že laboratoř, která je pěstuje, je integrální
součástí muzea a návštěvníci mohou
bezprostředně pozorovat její práci.
A nejen to: sami jsou součástí výzkumu. Ze skenu svého těla se mohou
seznámit s vlastními mikroorganismy.
Z podkladů EMF a EMA
zpracovala Jana Součková

Foto: Lille Torv

společenské role muzeí. Pro rok 2016
ji obdržela Micropia v nizozemském
Amsterdamu. Unikátní a originální muzeum představuje – přitažlivě
a zasvěceně – svět živých mikrobů.
K tomuto účelu disponuje speciálně
vyvinutými mikroskopy a pečlivě připravenými didaktickými prvky a dává
návštěvníkům nahlédnout do biologické laboratoře, v níž přímo v expozici
pracují profesionální přírodovědci
spolu s dobrovolníky.

Městský skanzen Den Gamble By v dánském Aarhusu získal Michelettiho cenu
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Představujeme POLIN
Muzeum dějin polských Židů
a jaře roku 2016 došlo k pamětihodné události – jediná
muzejní instituce získala obě hlavní evropské muzejní ceny: Ocenění
Evropské muzeum roku (EMYA)
a Cenu Evropské muzejní akademie
(EMA). Je zřejmé, že oceněné POLIN – Muzeum dějin polských Židů
– vyčnívá na horizontu současné muzejní krajiny, ať už se díváme pohledem profesionála či širšího publika.
Co je tedy POLIN a jaká je jeho
historie? Prof. Barbara KirshenblattGimblett, šéfkurátorka stálé expozice,
uvádí: „Dříve, než vzniklo muzeum,
dříve než stála budova, dříve než existovala sbírka, zde byl plán na expozici. Příběh – tisíciletá historie polských
Židů – přišel první. Vše ostatní následovalo.“ Záměrem bylo představit jej
jako nedílnou součást historie celého
Polska. Široký záběr měl působit jako
protiváha rozšířené asociace Polska
s holokaustem, která do velké míry
zastínila staletí předcházející německé
invazi, kdy židovská kultura, náboženství a jazyky vzkvétaly právě v této
zemi.
Polsko bývalo domovem největší
židovské komunity na světě – asi 70 %
z dnešní židovské populace, přes 9 mil.
lidí, má kořeny na historicky polském
území. Holokaust zapříčinil zánik
90 % polského předválečného židovstva, které čítalo 3,3 mil. osob. Svět,
který Židé v Polsku stvořili, byl zničen
spolu s nimi. Tato trhlina nemůže být
nikdy zcela zacelena, expozice a programy, které ji prezentují, se však přes
tuto dějinnou propast snaží překlenout
mosty. Ty mohou pomoci propojit Židy
žijící v jiných zemích s příběhy jejich
předků v Evropě, stejně jako spojit
lidi žijící dnes v Polsku s židovskou
minulostí jejich měst a vesnic – a také
s potomky Židů, kteří je kdysi obývali.
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Založení muzea

Muzeum POLIN bylo založeno na
symbolickém místě v centru Varšavy:
v Muranowě, oblasti obývané před
válkou většinově židovským obyvatelstvem, a která se za okupace změnila
v ghetto. POLIN stojí naproti Památníku hrdinů povstání ve varšavském
ghettu, který zde upomíná na oběti
holokaustu již od roku 1948. Budova
muzea POLIN byla navržena finským
studiem Lahdelma & Mahlamäki Architects, které vyhrálo mezinárodní
architektonickou soutěž již v roce
2005. Muzejní budova byla dokončena v březnu 2013. Její strohá forma
koresponduje s hranolovitým tvarem
památníku, minimalistická kubická
masa je však v interiéru rozvlněna
mohutnou rozsedlinou, symbolizující
traumatický zlom v tisícileté historii
polských Židů. Most zavěšený přes
trhlinu spojuje dvě části budovy a symbolicky také minulost s budoucností.

Stálá expozice

Stálá expozice vznikla ve spolupráci mezinárodního týmu odborníků
(jejich obory zahrnovaly historii,
sociologii, sociální psychologii, literaturu, antropologii, performativní
studia, dějiny umění a kulturologii)
ve spolupráci s britským designovým
studiem Event Communications. Expozice vyzývá návštěvníky k procházce
dějinami polských Židů, od středověku do současnosti. Návštěvníci při ní

Foto: M. Starowieyska a D. Golik, POLIN

N

Muzeum bylo formálně založeno
roku 2005 (nicméně jeho idea byla
rozvíjena již od roku 1993) jakožto
instituce zřizovaná společně Asociací Židovského historického institutu,
která iniciovala celý projekt, Ministerstvem kultury a městem Varšavou.
Jedná se o první takovéto veřejno-soukromé partnerství v polské kulturní
sféře. Veřejný sektor (stát a město)
poskytl 70 mil. dolarů na stavbu budovy a pokrývá také větší část ročního
rozpočtu muzea. Asociace měla na starosti návrh a realizaci stálé expozice
i programovou náplň. Díky donátorům z celého světa se pro tyto účely
podařilo vybrat 50 mil. dolarů.

Rekonstrukce synagogy z Gwoździece v části expozice Židovské město
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zjistí, jak Židé poprvé přišli na polské
území, proč se rozhodli zůstat a jak
se Polsko stalo domovem jedné z největších židovských komunit na světě.
S příchodem Židů do Polska se
pojí i jméno muzea: Podle legendy
prchali Židé ve středověku před pronásledováním ze západní Evropy na
východ, až přišli do hlubokého lesa.
Zde zaslechli šepot slova polin, což
zní v hebrejštině jako „zde spočiňte“.
A tak učinili. Polin je také hebrejským
označením Polska.
Expozice je rozdělena do sedmi
historických období (vyprávěný příběh
se však odvíjí nejen chronologicky, ale
především tematicky). Je zde umístěno celkem 170 autentických sbírkových předmětů, asi 200 kopií, modelů
a faksimilií, a téměř 200 multimediálních interaktivních prezentací či
projekcí. Výsledkem je expozice silně
působící na smysly, vizuálně a taktilně, využívající moderní technologie
a zvoucí návštěvníky k zapojení se
a interakci s exponáty.
Jak vysvětluje prof. KirshenblattGimblett, cílem bylo vytvořit poutavé
„divadlo historie“ spíše než prezentovat historický narativ pomocí sbírkových předmětů. To mělo za následek
další koncepční rozhodnutí: jedním
z nich bylo „zhmotnit historii“ tam,
kde chybí autentické předměty (absence předmětů dokumentujících židovskou kulturu před druhou světovou
válkou je ze zřejmých důvodů silně
pociťována). Předmětem, kterým se
muzeum nejvíce pyšní a který stojí
v centru celé expozice, je rekonstrukce
dřevěného malovaného stropu a krovu
synagogy z Gwoździece u Lvova na
dnešní Ukrajině, vytvořená pro tyto
účely tradičními nástroji a technikami v 85% velikosti. Dalším takovým
rozhodnutím bylo přivést návštěvníky tváří v tvář těm, jejichž příběh je
vyprávěn – nechat je naslouchat hlasům aktérů dějinných událostí. Texty kurátorů-historiků jsou sporadické
a jasně oddělené od dobových textů.
S tím souvisí i snaha nechat příběh
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odvíjet přímo před očima návštěvníků,
prezentovat události dobovým, nikoli
současným pohledem. Tento přístup
je obzvláště působivý v sekci věnované holokaustu, kterou tvoří téměř výhradně dobové archivní dokumenty,
vzniklé potají ve varšavském ghettu
pod vedením historika Emanuela Ringelbluma.

Mimo budovu

Muzeum disponuje celkem 4 200 m2
plochy pro stálou expozici, 500 m2 plochy pro dočasné výstavy, multifunkční halou s kapacitou 450 míst, která
slouží jako kino či koncertní a přednáškový sál; v muzeu jsou dále dvě promítací místnosti, edukační centrum
s dílnami, badatelna, dětská herna,
restaurace a muzejní obchod.
POLIN bylo oceněno jako instituce, která oslovuje různé skupiny návštěvníků po celém světě, povzbuzující
dialog v duchu vzájemného porozumění a respektu. Výbor Evropské muzejní akademie uvedl: „Rozmanitost
a různorodost aktivit muzea a rozsah
jeho záměrů a úsilí z něj činí jedinečnou
instituci s celosvětovým dopadem. Muzeum dokonale naplňuje kritéria pro
udělení Ceny Evropské muzejní akademie. Kromě působivé expozice se instituce pyšní mnoha důležitými vedlejšími
prvky: Badatelským centrem, Virtuálním štetlem, globálním edukativním out-reach programem a Muzeem
na kolech.“
Badatelské centrum je otevřeno
všem vědeckým pracovníkům, studentům, učitelům a komukoli dalšímu,
kdo si přeje podniknout historický,
genealogický či místní výzkum. Nabízí
specializovanou knihovnu, databáze
věnované historii a genealogii polských Židů, sbírku historických map,
multimediální prezentace a další zdroje. Jednou z databází je i Virtuální štetl
– otevřená internetová platforma, vytvořená s pomocí stovek dobrovolníků,
která dokumentuje lokální židovskou
historii napříč Polskem a slouží také
jako sociální síť pro všechny, kdo se

zajímají o polsko-židovský život. Rozsah edukačních aktivit byl v minulých
letech podstatně rozšířen Programem
židovského kulturního dědictví, zaměřeným na děti a mladistvé i jejich učitele a osoby s omezeným přístupem ke
kultuře, včetně handicapovaných. Aktivity projektu zahrnovaly workshopy,
přednášky a panelové diskuze, akce ve
veřejném prostoru, výstavy a vzdělávací expozici Muzeum na kolech, která
putuje po malých polských městech
a vesnicích.
Založit v Polsku muzeum věnované historii polských Židů je nevyhnutelně také politickým počinem. Vývoj
projektu nového muzea a jeho expozice byl od počátku bedlivě sledován
a komentován. Zástupci polské politické scény i médií vyjadřovali zprvu
obavy, že muzeum upevní stereotyp
polského antisemitismu a poškodí
obraz Polska v očích zahraničních
turistů; ti na opačné straně spektra
se naopak obávali, že expozice bude
působit příliš smířlivě či dokonce
zakrývat méně příjemné historické
skutečnosti. Od otevření muzea byly
napsány stovky recenzí, vyznívající
většinou pozitivně. Zdá se, že se kurátorům vyplatila volba prezentovat
více mikrohistorií v rámci širšího příběhu, spíše než jeden scelující narativ,
a nevyhýbat se přitom problematickým tématům, jakkoli kontroverzní
mohou být. Ocitujme na závěr slova
prof. Kirshenblatt-Gimblet: „Minulost je vždy kontroverzní. Cílem expozice nebylo dosáhnout konsensu. To není
možné v žádném případě. Naším cílem
bylo spíše vytvořit expozici podporující
diskuzi, která má smysl.“
Jana Jebavá

Příspěvek vychází z textů publikovaných
na stránkách muzea POLIN a z článku
prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett
„A Theatre of History: 12 Principles“
(The Drama Review, roč. 59, č. 3, podzim
2015, s. 49–59).
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Pro a proti
Jan Dolák
Katedra etnologie a muzeologie,
Univerzita Komenského v Bratislavě

P

okud srovnáváme práci muzeí
v zahraničí a v České republice,
obtížně můžeme dojít k nějakým jednoznačným závěrům. Důvody jsou
prosté. České muzejnictví je charakteristické obsahem svých sbírek, což
je dáno specifikou české kultury, ale
něco jako „česká selekce, česká tezaurace či česká prezentace“ prostě nikdy
neexistovalo. Vždy jsme byli součástí
středoevropského vývoje muzeí.
Také muzea v zahraničí nelze nějak jednoznačně specifikovat, respektive unifikovat. Částečně je situace muzeí ovlivněna ekonomickou vyspělostí
země, bezpečnostními poměry apod.
Měl jsem možnost se přesvědčit, že
depozitáře v ekonomicky vyspělých zemích (Japonsko, Nizozemí, Německo,
Nový Zéland) jsou většinou kvalitnější
než jinde (Keňa) a v expozicích najdeme více drahých technických prvků. To
nikoho jistě nepřekvapí. Co však nemusí být až tak samozřejmé je fakt, že
promyšlená selekce a kvalitní nápaditá
prezentace zdaleka neodpovídá prostému rovnítku: ekonomicky vyspělá
země – dobře; rozvojová země – hůře.
Současným mottem muzeologické
literatury je odlišnost. Důraz je kladen na regionální, lokální, náboženské
a jiné rozdíly. Tento proud uvažování
nelze odmítnout, kultura byla vždy
o svobodě projevu a vkusu (výtvarného, technického apod.), pouze autoritářské režimy nutily své obyvatele ke
stejnosti. Tedy bezpočet kultur a subkultur všude na světě představuje soubory (světy) nikoli zcela samostatné,
jinými kulturami neovlivněné, ale výrazně osobité, individuální, jistě ochrany hodné. Stranou nyní ponechávám
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kulturní projevy, příčící se lidským
právům, které je nepochybně nutné
zdokumentovat, ale dále již nerozvíjet.
Muzeum je však kultura umělá,
nejde nikdy o přirozený svět. Jde o jistý
druh artefaktu, který je podle mého
mínění na celém světě více stejný než
odlišný. Přestože každé muzeum představuje jiné kulturní hodnoty, v základních principech (selekce, tezaurace,
prezentace) všechna vycházejí ze společného přístupu. Je třeba hledat nikoli za každou cenu „odlišnosti“, ale
naopak „společné principy“, tedy jednotící muzeologické postuláty.

Selekce

Za objekty vhodné k výběru do muzejních sbírek považujeme logicky „co
je u nás“ a „ co k nám patří“. Tedy
i paleolitické sošky, vzniknuvší dáno
před příchodem Indoevropanů či dokonce Slovanů, i relikviář sv. Maura,
o němž jsme do roku 1985 nevěděli,
že ho vůbec máme. To je v pořádku
a pracuje tak naprostá většina muzeí
na světě. Ne všechna. Až velmi nedávno se muzea v Saudské Arábii začala
více zajímat o předměty pocházející
z doby před vznikem islámu, ba dokonce starší než po založení wahhábismu v polovině 18. století! Celkově
je promyšlená selekce palčivým problémem, stále jsme svědky hromadění
předmětů, které sbírku nezhodnocují. Někdy tomu napomáhá i poněkud
zdánlivě „přísná“ legislativa (Slovensko). Pojďme se zastavit u několika
signifikantních příkladů.
Zřejmě největší sbírka albatrosů se nachází v Te Papa Tongarewa,
Národním muzeu Nového Zélandu

Foto: Archiv autora

Zahraniční muzea

ve Wellingtonu. Kurátoři si však nehrají na „genetickou banku“, od každého rodu mají po deseti kusech samců, samic, mláďat a vajec, ale ne více.
Přestože zdrojů je dost, albatrosi bohužel dost často hynou při přírodních
katastrofách.

Zoologický depozitář National Museum
of Nature and Science v Japonsku

Při návštěvě moderního depozitáře v japonském National Museum
of Nature and Science v Tsukubě mi
kurátor smutně vyprávěl, že mají jen
něco přes milion kusů hmyzu a některá muzea jich mají násobně více
(British museum v Londýně, Smithsonian Institute ve Washingtonu). Zato
v dokumentaci ryb se situace zlepšuje.
Japonské „fisch labs“ brázdí všechny
oceány světa a co se jim nehodí pro
jejich účely, úspěšně dávají do tohoto
muzea. Japonské National Muzeum of
Nature and Science se zřejmě snaží být
dokumentačním centrem přírodnin
celého světa.

Prezentace

Poměrně rozsáhlý komplex budov
v čínské Changsha představuje středověkou školu. Ponechávám nyní stranou původnost oněch budov, ale za
podstatné považuji ten fakt, že jsou
téměř prázdné. Jsou pojímány jako
„památka“. Podobně vyprázdněné
jsou třeba královské paláce v jihokorejském Soulu či významná škola
v japonském Mitó. Přitom v prázdné
místnosti nežil v Koreji ani největší chudák, natož tak všemocný král.
Každá škola musela být plná studentů, učitelů, učebních pomůcek apod.
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Foto: Archiv autora

Pohodlí

V některých muzeích je na potřeby
návštěvníka vskutku pamatováno.
Hned u vstupu do Městského muzea
v Changsha je výběr dětských kočárků
či invalidních vozíků pro rodiče s dětmi či málo pohyblivé osoby. V Národním muzeu v Rejkjavíku je dokonce
uprostřed expozice místnost, kde si
můžeme i pospat. V rozsáhlém barokním komplexu Villa della Regina
v Turíně není nikde ani jedna lavička (dokonce ani v přilehlém parku)
a jednoduché židličky pro dozorce se
stávají předmětem závisti unavených
návštěvníků.

Není tedy vše o penězích. Více
záleží na pohledu na vlastní zařízení z pozice návštěvníka (marketing)
a tak trochu i na té, občas odmítané,
muzeologii.

Foto: Archiv autora

Potom nejen pro cizince, ale i pro
domorodce musí být obtížné si život
v takovém objektu vůbec představit.
Proto se nedomnívám, že jde o nějaký
„dálnovýchodní“ přístup k muzejní
prezentaci, spíše jde o nereflektování
základních muzeologických postulátů. Některá muzea zůstávají v prostém předvedení předmětů – Institut
Mesropa Mashtotse (Matenadaran)
v Jerevanu. Městské muzeum v Lublani se oproti tomu snaží o dramatické podání tématu, až po představení
doby prvních zemědělců a eneolitu je
prezentován hlavní exponát – údajně
nejstarší kolo na světě.

Odpočívárna v Národ. muzeu v Rejkjavíku

Muzea techniky, průmyslu
a science centra v Německu
Nejstarší kolo na světě v expozici
Městského muzea v Lublani

Komunikace

Rozsáhlý komplex představuje bývalý
Královský palác v maďarském Visegrádu. Také expozice se snaží celkem
úspěšně vyplnit či rekonstruovat tento
ojedinělý doklad renesance, vypálený
Turky již v roce 1544. Přestože jde
o objekt vzdálený pouhých 25 kilometrů od slovenského Štúrova a nyní
spojený pojmem „Visegrádská čtyřka“,
nenajdeme zde ani slovo nejen v češtině či polštině, ale dokonce ani ve
slovenštině. Na druhé straně hrad
Modrý Kameň, spojený s významným
renesančním básníkem Bálintem Balassim, kam dnes jezdí exkurze maďarských žáků zpívat národní písně, zase
maďarštinou zrovna neplýtvá. O co
profesionálnější jsou dobře připravené
expozice starolubovňanského hradu,
vítající návštěvníka dobovou hudbou
(i českou) a poskytující komunikaci
nejen ve slovenštině a angličtině, ale
také v polštině.
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Vývoj prezentačních forem
Monika Kudelová
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Ostravské univerzity

V

dějinách lidské společnosti nebyl
nikdy přikládán tak obrovský význam technologiím a technice, jako je
tomu dnes. Technická a průmyslová
muzea a zejména tzv. science centra
(SC) se proto snaží oslovit širokou
veřejnost. Děje se tak zábavnou a zážitkovou formou, která je pro každé
ze jmenovaných zařízení specifická.

Technická a tzv. nová
průmyslová muzea

Ač má německé muzejnictví dlouhou
tradici, o technických či průmyslových muzeích lze hovořit až s rozvojem průmyslové revoluce. Za klasický
příklad technických muzeí je považováno Německé muzeum mistrovských
děl přírodní vědy a techniky v Mnichově, založené z podnětu technické-

ho inženýra Oskara von Millera roku
1903 a otevřené veřejnosti roku 1925.
Muzeum bylo také prvním didakticky zaměřeným muzeem v Německu.
K úzké spolupráci muzea a škol dal
podnět muzejně-pedagogický reformátor Georg Kerschensteiner. Muzejně-pedagogické doprovodné programy zahrnovaly skupinové prohlídky,
praktické ukázky od odborníků a lektorů, pravidelné přednášky pro učitele
a učební plány přírodovědně-technického vyučování pro různé typy škol.
Pro toto muzeum byla charakteristická prezentace vývojové řady plynule vylepšovaných nářadí a strojů,
ale rovněž inovátorských funkčních
modelů s průřezem.
V 70. a 80. letech 20. století zaznamenala bývalá SRN muzejní
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„boom“, jehož součástí byl vznik tzv.
nových průmyslových muzeí, která se
na rozdíl od technických muzeí začala věnovat každodennosti a práci
lidí za posledních dvě stě let. V centru zájmu tedy nestály stroje a dějiny
technického a technologického vývoje, nýbrž člověk. Na tomto principu
byly vytvářeny projekty jako Rýnské
a Vestfálské průmyslové muzeum
se svými centrálami v Oberhausenu
a Dortmundu, Zemské muzeum pro
techniku a práci v Mohuči, Německé
technické muzeum v Berlíně, muzeum
práce v Hamburku či tovární muzeum Nordwolle v Delmenhorstu. Tzv.
nová průmyslová muzea se vyčlenila
od technických muzeí také svým prostředím. Vznikala v prostorách bývalých továren či důlních zařízení, čímž
se snažila navodit dobovou atmosféru
převážně 19. či 20. století.
Po pádu železné opony vznikala
taková muzea rovněž na území bývalé Německé demokratické republiky.
Názorným příkladem je Saské průmyslové muzeum v Chemnitz, kde jsou
v rámci výchovně-vzdělávacích programů zprostředkovávána mimo jiné
témata: dělník, rodina, podnikatel či
konzument. Technika je prezentována
v podobě funkčních, před návštěvníky do pohybu uváděných exponátů,
parním strojem počínaje, počítačem
řízenými stroji konče.
Moderní technická muzea se snaží nezahlcovat návštěvníky seznamem
dat nebo množstvím exponátů a ve
své prezentaci si mimo jiné kladou
relevantní otázky o následcích technického vývoje.

Science centra, fenomén
21. století

Podle Feldkampa dnes již nejsou v Německu zakládána nová technická muzea. Jejich „štafetu“ převzala science
centra, ve kterých jsou demonstrovány
přírodní zákony a high-tech vynálezy prostřednictvím hravých experimentů. Důraz na vlastní aktivitu návštěvníků, motivaci, emoce a zapojení
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Universum v Bremen

všech smyslů při získávání nových poznatků a zkušeností, to jsou základní
pilíře science center.
Jistým předobrazem těchto center
se stalo „Universum“ v Bremen, které
podporuje kreativitu a výzkum, prováděný dětmi a mládeží, skrze tematické
doprovodné programy. Jedním z nich
je program „Fischertechnik Pneumatik,“ určený pro žáky 6. až 13. ročníku.
V něm například poznávají vlastnosti
stlačeného vzduchu, pneumatický válec nebo ventily na praktickém příkladu, kdy sami konstruují katapult. Ke
třem tematickým oblastem „Technika“, „Človek“ a „Příroda“ byly pracovníky Universa vypracovány pro školy
také didaktické pracovní listy, které
zároveň slouží jako jakýsi leitmotiv
expozice a podporují žáky ve zkoumání určitých fenoménů „pod lupou“.

Integrace prvků science centra
do technického muzea

V září 1990 bylo v Mohuči otevřeno
Zemské muzeum pro techniku a práci, jehož cílem bylo zprostředkovávat
dějiny industrializace jihozápadního
Německa, mapující mimo jiné také životní podmínky pracujících obyvatel.
Expozice byla rozdělena do několika
stanovišť, u nichž probíhaly názorné
ukázky manuální i průmyslové výroby.
Na jednom stanovišti například mu-

zejní pracovníci představovali výrobu
papíru ze směsi vody a celulózy, z jiného stanoviště zase vyjížděla würtemberská parní lokomotiva na krátkou
projížďku muzejním parkem.
I když předváděcí stanoviště a různé inscenace vytvořily vysoký stupeň
názornosti a návštěvníkům poskytovaly lepší představu o tom, „jak co fungovalo,“ nezůstalo původní Zemské
muzeum u konceptu technického, respektive průmyslového muzea, avšak
reagovalo na podněty aktuálních diskuzí o vzdělávání a zprostředkování
vědy. Hlavní inspirací bylo sympozium, věnující se tématu vztahu technických muzeí a SC, které se konalo
v roce 2001. Výsledkem byla integrace prvků SC do technických muzeí
a naopak.
V letech 2004, 2005 a 2011 byla
v Mohuči otevřena tzv. „Elementa“
(experimentálně-zážitkové expozice)
a muzeum dostalo nový název „Technoseum“. „Elementa I.“ se věnuje
průkopnickým poznatkům v přírodě
a technice okolo roku 1800; „Elementa II.“ odhaluje proces industrializace okolo roku 1900, kde mohou návštěvníci mimo jiné sestavit model
parního stroje a uvést jej do provozu.
„Elementa III.“ představuje technologie přítomnosti a budoucnosti. Technoseum však současně s možnostmi

1 FELDKAMP, J.: Industriemuseum contra Technikmuseum. Das Konzept es Industriemuseum Chemnitz und die
Neuen Medien. In.: VOGT, A. N., ULRICH, H. (Hg.): Technik – Faszination und Bildung – Impulse zur Museumspraxis, Didaktik und Museologie. München 2008

Věstník AMG 4 /2016

téma / pohled za hranice

Věstník AMG 4 /2016

Virtuální archeologické
muzeum v Ercolanu
Květoslava Rubešová
Associazione Praga & Scuola Ceca Roma

P

ři svých cestách po jižní Itálii se
návštěvníci z České republiky
i odjinud často a rádi jezdí podívat na
archeologické památky v Pompejích
a Ercolanu (antické Herculaneum).
Zajímavým doplňkem těchto návštěv
může být muzeum MAV (Museo Archeologico Virtuale) v Ercolanu, kulturní a technologické centrum patřící
k nejvýznamnějším zařízením tohoto
druhu v Itálii. Nabízí ve virtuální podobě to, co návštěvník při prohlídce
vykopávek sice tuší, ale nemůže vidět:
hlavní archeologická naleziště v oblasti Vesuvu v jejich bývalé kráse, náhled
do každodenního života zaniklých
měst a atmosféru v nich těsně před
tím, než je výbuch Vesuvu navždy zničil. Procházka po místech, kde obyvatelé Herculanea a Pompejí trávili své
všední i sváteční dny (forum, lázně,
knihovna, škola, divadlo) budí zájem,
nadšení i emoce; a končí projekcí rekonstrukce výbuchu Vesuvu (79 n. l.)
ve formátu 3D.

Virtuální archeologické muzeum
(MAV) se nachází v bezprostřední
blízkosti vykopávek antického města Herculanea, které zaniklo spolu
s Pompejemi a dalšími městy (Stabiae, Oplontis). Muzeum zahájilo
svou činnost v roce 2008 a od té doby
prošlo dvěma důležitými úpravami,
naposledy v roce 2015 („MAV 3.0“).
Trasu prohlídky vedení muzea několikrát upravilo, aby byla co nejvýstižnější a co nejlépe reagovala na zájem
návštěvníků. MAV nabízí nejen stálou expozici, ale je zároveň vědeckým
a kulturním centrem. Celoročně pořádá doplňkové programy, konference,
festivaly a kongresy; má také velmi
zajímavý program pro rodiny s dětmi
a nabízí bohatý a pečlivě vybraný program pro školy všech stupňů.
Expozice MAV obsahuje přes sedmdesát multimediálních instalací,
z části interaktivních, umístěných
v téměř dvaceti menších či větších
sálech. Sály se nacházejí v suterénu

Foto: Pino Miraglia, MAV

experimentování a herního zkoumání nadále prezentuje nejen techniku,
nýbrž i historické souvislosti a celou
expozicí se vinoucí téma člověk a jeho
svět práce a každodennosti.
Zatímco o víkendech jsou expozice „Elementa“ plné rodin s dětmi,
přes týden slouží prostory školním
skupinám, pro něž muzejní pedagogové vytvořili různé výukové materiály.
Osvědčené jsou např. pracovní listy,
vztahující se k tématům zážitkových
expozic. Výukové materiály však představují jen doplňkový prvek. Hlavní
důraz je kladen na přímý kontakt
s exponáty a experimentování s nimi.
Napříč všemi zážitkovými expozicemi
Technosea se nese motto Michaela Farradaye: „Sebejednodušší pokus, který
člověk provede, je lepší než nejúžasnější
pokus, který člověk jen vidí.“
Dalo by se říct, že se koncepce
technických a průmyslových muzeí
i SC zásadně odlišují. Vyjdeme-li
z konkrétních příkladů, pak podle
vzoru technického muzea v Mnichově hovoříme o muzeu techniky tehdy,
jestliže do centra své prezentace staví technické a přírodovědné vynálezy
a chronologicky historický vývoj techniky a přírodních věd od minulosti po
současnost. V případě muzeí práce
či tzv. nových průmyslových muzeí,
jak je patrné u Saského průmyslového muzea, jsou kromě techniky zprostředkovávány také sociální dějiny
a každodennost pracujícího člověka.
U průmyslových muzeí hraje velkou
roli také autenticita prostředí. Science
centra podle Feldkampa představují
jakéhosi pokračovatele technických
muzeí, avšak s důrazem na experimentování a funkčnost každého modelu. Co je možná nejpodstatnější, nejedná se přitom o sbírkové předměty.
Ve skutečnosti se v Německu v současné době jednotlivé rozdíly částečně
stírají a technická muzea, průmyslová
muzea a science centra se překrývají.
Dokazují to tendence integrovat osvědčené prvky prezentace z muzeí do science center a naopak.

Z expozice Virtuálního muzea v Ercolanu
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Foto: Pino Miraglia, MAV

budovy (jde o bývalý školní komplex),
v ostatních patrech jsou studovny a vědecké centrum, promítací sál a další
místnosti, které slouží k organizaci
doprovodných akcí a konferencí.
Hned na začátku expozice se seznamujeme s antickým Herculaneem.
Mapa na interaktivním stole nám přibližuje jednotlivá místa, jejichž detaily se promítají na protilehlou stěnu.
Na ostatních stěnách vidíme střídavé
rekonstrukce tváří obyvatel dávného
Herculanea; tito obyvatelé vyprávějí
o svých konkrétních životních osudech i svých řemeslech a zálibách.
Přes bývalé podzemní chodby oživené zajímavými efekty (pohybem ruky
lze např. z fresky odstranit virtuální
prach pocházející z výbuchu Vesuvu)
se dostaneme k sugestivní multimediální instalaci, která se nazývá „nube
ardente“, hořící mrak – jde o rekonstrukci mraku ze sopečného prachu
z Vesuvu, který v několika okamžicích
zničil blízká města. Hustý mrak pozoroval od Misenského mysu (Capo
Miseno) u Neapole filozof a přírodovědec Plinius Starší (23–79 n. l.), autor encyklopedie Naturalis historia,
v době výbuchu Vesuvu velitel římského vojska; při záchranných pracích po
výbuchu zahynul. Zprávu o tom máme

Z expozice Virtuálního muzea v Ercolanu
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díky jeho synovci Pliniovi Mladšímu
(61–113 n. l.) v listech historiku
Tacitovi.
Procházka muzeem pokračuje
návštěvou dvou důležitých městských
celků antického Herculanea: divadla
a lázní. Díky počítačové grafice lze
studovat divadlo v nejmenších detailech. Nechybějí zvukové efekty a model v měřítku 1 : 100. Rekonstrukce
centrálních lázní, jednoho z nejdůležitějších stavebních celků antického
Herculanea, patří mezi nejzajímavější muzejní instalace z poslední doby.
Rozdělena do tří sekcí ilustruje návštěvníkům místa, kde se antičtí obyvatelé věnovali péči o své tělo i o svou
duši a také požitkům. Atmosféru lázní
i jejich strukturu, funkce a význam
přibližuje dokumentární film a další
instalace, mezi nimi i ta, kde je možno rukou odstranit páru a zahlédnout
mladou ženu, která se zde osvěžuje.
Podrobně se také můžeme informovat
o slavné vile (Villa dei Papiri), jejíž
část se rozprostírá pod dnešním Ercolanem, a která v antice sahala až
k moři.
Řada multimediálních instalací je
věnována dalším významným městům
„ve stínu Vesuvu“ – Pompejím na prvním místě. Interaktivní virtuální kni-

ha nám umožní prolistovat si nejvýznamnější fresky a mozaiky z Villy dei
Misteri v Pompejích i z jiných oblastí
pod Vesuvem. A ke konci prohlídky,
při noční procházce v ulicích Pompejí,
lze nahlédnout i do míst vášně a potěšení (lupanaria – nevěstince).
Živý zájem přitahují i multimediální rekonstrukce knihovny z Villy dei
Papiri (Herculaneum) doplněné o interaktivní virtuální knihovnu s řeckými a latinskými autory, podrobný výklad o tom, jak se četly papyrové svitky
– můžeme se zde přesvědčit o tom,
jak nesnadné to ve skutečnosti bylo
– a „záběry“ z římské školy, kde je replika jedné z mála dochovaných scén
zobrazující učitele se skupinou žáků.
Upozornit je třeba také na instalace
věnované podmořské archeologii, především rekonstrukcím z lokality Baia
u Neapole, a na rekonstrukci nedávno
nalezené starověké bárky.
K velkým atrakcím patří interaktivní stůl: dotykem otvíráme postupně
sekvence s nejrůznější tematikou, týkající se zvyků a každodenního života
starých Římanů – od receptů přes dekorativní styly, hry, božstva, řemesla,
módu a vojsko po náboženství, politiku i místa vášně a potěšení. Každý si
to může vyzkoušet podle svého zájmu
a chuti.
Největší sál a zároveň ten, který
v návštěvníkovi zanechá jeden z nejsilnějších dojmů, je zasvěcen římskému
fóru s vizuálními i zvukovými efekty:
hlasy z ulice, projíždějící vozy i pokřik
prodejců vytvářejí dojem, že jsme na
ulici v antickém městě.
V poslední části expozice najdeme
rekonstrukci slavného místa, které archeologové nazývají „Schola armatorum“ nebo „Casa dei Gladiatori“: jde
o bývalá kasárna v Pompejích, která
se v roce 2010 bohužel zřítila (kvůli
poklesu půdy). Virtuální instalace fresek z těchto kasáren nám poskytuje
jedinou a jedinečnou možnost vidět,
jak se tam odvíjel život a jaká výzbroj
a jaké vybavení se používaly při vojenských přehlídkách.
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Pro skutečné ukončení návštěvy
muzea je třeba vystoupit do prvního poschodí: zde je vybavený sál pro
zhlédnutí virtuální projekce rekonstrukce výbuchu Vesuvu. Rekonstrukce proběhla ve spolupráci s archeology
a s Národním geofyzickým a vulkanologickým Institutem (INGV) a zakládá se na vyprávění Plinia Mladšího.
Promítá se pomocí stereoskopické
technologie 3D (nutno použít příslušné brýle) na plátně širokém 26 metrů. Rekonstrukci průběhu výbuchu
pozoruje návštěvník z menšího pódia; proudy lávy a déšť rozžhavených
kamínků se valí na diváka a zahrnují
ho do strašné podívané. V okamžiku
výbuchu se začne třást pódium, což
představuje silný zážitek zvlášť pro
toho, kdo se podívané účastní poprvé.

Projekci je možno sledovat v italštině
nebo v angličtině.
Muzeum jsem navštívila několikrát (naposledy v červenci 2016)
a jeho návštěvu všem vřele doporučuji. Na stránkách instituce www.museomav.it (v italštině a v angličtině)
najdete aktuální informace o otvírací době a vstupném, lze si zde také
stáhnout průvodce v pdf. K dopravě
z Neapole lze použít příměstskou vlakovou linku Circumvesuviana (z konečné Porta Nolana nebo ze zastávky
Napoli Piazza Garibaldi v komplexu
nádraží Napoli Centrale) a vystoupit
na zastávce Ercolano Scavi.
Za ochotu, konzultace a poskytnutí
fotografií děkuji Dr. Cirovi Cacciola,
řediteli muzea MAV.

Dny otevřených ateliérů
Příklad dobré praxe
Jiří Jedlička
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

D

obrým příkladem přeshraniční spolupráce a přenosu know
-how mezi zeměmi Dolní Rakousko,
Jihočeským, Jihomoravským krajem
a Krajem Vysočina jsou Dny otevřených ateliérů (DOA), kterými žije
již 6. rokem hranice České republiky
s Rakouskem. V tomto širokém konceptu spolupráce se DOA uskuteční po
šesté a rostoucí ohlas a zájem veřejnosti je zárukou pokračování těchto tradičních oslav umění a umělecké práce.

Co jsou Dny otevřených ateliérů

Cílem DOA je přiblížit české a dolnorakouské veřejnosti tvorbu regionálních výtvarníků a uměleckých řemeslníků v místech, kde jejich díla
vznikají – v ateliérech. Návštěvníci
tak mají možnost nahlédnout do míst,
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kam by se běžně nepodívali. Mohou
si popovídat s autorem, někdy i vyzkoušet tvůrčí procesy, jak dílo vzniká.
Malíři, sochaři, skláři, kováři, keramici, sedláři, knihaři, grafici, oděvní
výtvarníci, pasíři či kameníci – to je
jen krátký výčet uměleckých a řemeslných profesí, jejichž ateliéry či dílny
mohou lidé navštívit.
DOA se konají vždy v některém
ze zářijových či říjnových víkendů –
v sobotu a neděli. Jméno a povolání
každého umělce zapojeného do akce
je uvedeno v přehledové brožurce s adresou, dnem a hodinami, kdy bude
jeho ateliér otevřen, uvedeny jsou
i GPS souřadnice pro lepší orientaci.
Brožurky jsou veřejnosti k dispozici
na infocentrech v celém kraji, na významných turisticky navštěvovaných

místech, v ateliérech umělců nebo
jsou rozdávány v rámci kontaktní
kampaně. DOA jsou propagovány na
webech, billboardech, v médiích, na
Vysočině například vydáváme také
seznam s adresami ateliérů formou
inzerátu v novinách Kraje Vysočina.
V Rakousku propagují ateliéry prostřednictvím speciálních novin. Každý z výtvarníků také obdrží vlajku
a plakáty DOA, aby mohl viditelně
označit svůj ateliér a návštěvníci nebloudili. V posledních letech se do
Dnů otevřených ateliérů, zejména na
Vysočině, zapojují i základní a střední umělecké školy. Výtvarníci, kteří
nemají vlastní ateliér, mají možnost
naplánovat v termínu DOA výstavu
svých děl v některé z galerií či výstavních sálů a ohlásit ji organizátorům,
kteří ji publikují v propagační brožurce DOA.
V rámci spolupráce mezi regiony se organizátoři v jednotlivých
krajích snaží koordinovat termíny
tak, aby DOA v jednom kraji nekolidovaly s termíny v ostatních krajích
a návštěvníci mohli navštívit i DOA
v sousedních regionech. V rámci kulturního projektu Porta culturae byly
pořádány také zájezdy na okolní DOA.
Čeští výtvarníci, studenti uměleckých
škol a jejich profesoři měli možnost
navštívit ateliéry rakouských, jihočeských či jihomoravských výtvarníků
a uměleckých řemeslníků. Rakouští
výtvarníci zase cestovali ke svým českým kolegům. Návštěvy vždy zajistil
projektový tým, složený z českých a rakouských koordinátorů projektu.
Jak je patrné, vlastní akci vždy
předchází trpělivá koordinační práce
a komunikace s účastníky, dolaďování
termínů a na závěr masivní propagace
v médiích, výlep plakátů a kontaktní
kampaň. Je třeba ještě zmínit slavnostní zahajovací pořad DOA, který se
koná v sídle zemské vlády v St. Pöltenu, který je příjemným společenským
setkáním zúčastněných umělců s organizátory z Kulturvernetzung a vedením země Dolní Rakousko. Záštitu
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Kulturvernetzung Niederösterreich.
V minulém roce se akce zúčastnilo
1 350 umělců, jejichž otevřené ateliéry navštívilo úctyhodných 64 000
osob. V Kraji Vysočina je statistika
návštěvnosti následující:
■■ 2011: 50 ateliérů / cca 1 000 osob
■■ 2012: 100 ateliérů / cca 5 000 osob
■■ 2013: 140 ateliérů / cca 8 000 osob
■■ 2014 a 2015: 150 ateliérů / cca
10 000 osob.

Sklárna Crystal Glamour z Okrouhlice na Dnech otevřených ateliérů 2011

nad dolnorakouskými DOA má pan
hejtman Erwin Pröll, který si je dobře vědom významu kultury a umění
pro budování identity země Dolní Rakousko. Po vzoru kolegů z Rakouska
uskutečňujeme zahajovací pořad DOA
i na Krajském úřadě v Jihlavě, za účasti umělců z Vysočiny, kolegů z Kulturvernetzung a radních pro kulturu
Jihočeského, Jihomoravského kraje
a Kraje Vysočina. Umělci mají možnost se navzájem poznávat, pohovořit
o tvorbě i o životě a pro organizátory
je to dobrá zpětná vazba pro vylepšování organizačního zajištění akce.

uskutečňovaly ve všech čtyřech partnerských regionech i Dny otevřených
ateliérů. Organizátoři i umělci vzájemně navštěvovali otevřené ateliéry
v sousedních regionech a vzniklo tak
zajímavé propojení a navazování kontaktů, které v řadě případů trvá dosud.

Statistický pohled

„NÖ Tage der offenen Ateliers“
v Dolním Rakousku se konají již od
roku 2003 a akci zajišťuje organizace

V Jihočeském a Jihomoravském kraji
jsou statistiky návštěvnosti obdobné,
takže lze říci, že Dny otevřených ateliérů žijí a mají potenciál oslovovat
uměnímilovné zájemce i do budoucna.
V současné době jsou Dny otevřených ateliérů finančně zajišťovány z rozpočtu jednotlivých krajů.
Díky vstřícnosti zmíněných krajů se
uskuteční také v roce 2016. Pro více
informací navštivte webové stránky
jednotlivých akcí.
Jihočeský kraj: 17.–18. září 2016
Jihomoravský kraj: 24.–25. září 2016
Kraj Vysočina: 1.–2. října 2016
Dolní Rakousko: 15.–16. října 2016

V rámci navazování kulturních kontaktů mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem se v letech 2008–
2010 uskutečnil přeshraniční projekt
Kulturní most a Dny otevřených ateliérů byly součástí tohoto projektu. Tak
se poprvé uskutečnily DOA i v České
republice.
Na úspěšný projekt Kulturního
mostu navázal téměř čtyřletý kulturní
projekt Porta culturae (2011–2014),
kde kromě Jihočeského kraje a Dolního Rakouska spolupracovaly muzea,
galerie a knihovny Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina. Vedle mnoha
výstav, koncertů, konferencí a výměny
zkušeností mezi pracovníky muzeí,
galerií a knihoven se od roku 2011
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Původ DOA

Dny otevřených ateliérů 2012
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Muzejní spolupráce
s Červeným křížem v Sasku
Magdalena Elznicová Mikesková
Muzeum T. G. M. Rakovník
polečné cíle a společná témata
sbližují a v muzejnictví to platí
dvojnásob. Někdy jen trochu déle trvá,
než se protějšky se stejnými zájmy
a cíli naleznou a spojí. Před čtyřmi
lety oslovilo naši instituci s nabídkou
spolupráce Saské muzeum červeného
kříže v Beierfeldu.
Muzeum funguje na zcela dobrovolnické bázi v rámci Oblastní skupiny červeného kříže v Beierfeldu.
V Německu se ale nejedná o výjimečnou instituci. Německý červený kříž
funguje na velice profesionální úrovni a spravuje celkem patnáct muzeí
zaměřených na historii Německého
červeného kříže. Tato muzea je možné
navštívit v Beierfeldu, Berlíně, Birkenau, Essenu, Fellbachu, Geislingenu,
Hofheimu, Lückenwalde, Mnichově,
Norimberku, Pinnenbergu, Regenstaufu, ve Schlangenu, Schleidenu
a v Žitavě. Jedná se ryze o instituce
vedené dobrovolníky, kteří sami přiznávají, že nepatří mezi profesionální muzejníky, ale svá muzea a sbírky
spravují s velkým nasazením a na velice dobré úrovni. Od roku 2000 jsou
tato muzea spojena v rámci aktivní
pracovní skupiny, která funguje podobně jako například některá z našich
komisí AMG.
Saské muzeum červeného kříže
v Beierfeldu bylo slavnostně otevřeno v roce 1996 a významně rozšířeno
v roce 2005. Základem sbírky muzea se staly památky na první sanitní
službu v Beierfeldu z roku 1909, ale
samotné muzeum vlastní a vystavuje
i sbírky mnohem starší. Celkový počet
předmětů v beierfeldské sbírce čítá
okolo 12 000 kusů, z toho 1 500 je
vystaveno v sedmi výstavních místnostech muzea. V depozitáři muzea jsou
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pak uloženy další předměty související
s historií Červeného kříže. Jsou to například služební zdravotnické oděvy,
medaile a vyznamenání Červeného
kříže, různé druhy zdravotnických
brašen, záchranářská výstroj, uniformy, ale i fotografie, korespondence
a knihy. Kromě stálé expozice prezentuje muzeum historii Červeného
kříže i formou krátkodobých výstav
a dobrovolníci v muzeu pořádají také
různé kulturní akce. Budova, ve které
sídlí Oblastní spolek Saského červeného kříže, slouží jako muzeum, ale
zároveň je i školicím centrem spolku
(například pro výuku první pomoci)
a místem setkávání dobrovolníků Červeného kříže. Hnacím motorem muzea je jeho vedoucí André Uebe, jehož
rodina působí v Německém červeném
kříži už tři generace. Na chodu muzea
se podílí celkem 40 dobrovolníků.
Dobrovolníci Saského muzea červeného kříže dlouho hledali partnera

Foto: Muzeum T. G. M. Rakovník

S

s podobným sbírkovým zaměřením
a tématem také v České republice,
ale bohužel se jim to zpočátku příliš
nedařilo. Svým způsobem není divu.
Hledali podobnou instituci, která by
fungovala jako oni na principu muzea
spravovaného dobrovolníky Červeného kříže. Taková ovšem u nás v rámci
organizace Českého červeného kříže
neexistuje. Neexistuje vlastně ani žádná jiná samostatná instituce muzejního charakteru, která by se zaměřovala
pouze a přímo na historii Českého
červeného kříže.
Výjimečný v tomto směru je
objekt spravovaný naším muzeem
– Pamětní síň Alice G. Masarykové
a Českého červeného kříže. Domek
v Lánech, který dnes Lánští nazývají
familiárně Alice nebo Poradna, nechala v roce 1928 postavit Alice G. Masaryková, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného
kříže, pro Místní skupinu ČČK. Stavba měla sloužit nejen ke spolkovým
účelům, ale zároveň zde také vznikla
jedna z prvních poraden pro matky
s dětmi. Slavnostní otevření vzorného
sociálního domu Československého
červeného kříže, kterého se zúčastnil
i prezident T. G. Masaryk, je dokonce zachyceno na dobových filmových

Saské muzeum červeného kříže v Beierfeldu
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opět vznikly dvě výstavy, které prezentovaly historii saské a české (potažmo)
československé mládeže v Červeném
kříži.
Poslední výstavu připravila česká
strana, a to na téma „Alice G. Masaryková a Československý červený kříž“,
protože právě letos uplyne 50 let od
smrti této významné osobnosti nejen
pro historii Českého červeného kříže.
Výstavy jsou ale jen konečným vyvrcholením vzájemných příprav a setkávání. Velice cenné na celé spolupráci je především získávání badatelských
informací, studijních materiálů a vůbec celkové shromažďování podkladů
k historii Červeného kříže, která je
hlavně na našem území velmi opomíjena. Zajímavá je také vzájemná diskuze a porovnání činnosti z hlediska
akvizice sbírkových předmětů, které
prezentují nedávnou minulost nebo
dokonce současnost Červeného kříže.
V tomto případě je po všech stránkách úspěšnější německá strana, kde
je Červený kříž vnímán mnohem pozitivněji a jednotlivé spolky mezi sebou
výborně spolupracují. V českém prostředí dochází naopak k postupnému
rušení místních a oblastních spolků
Českého červeného kříže a k ničení
jejich skladů, kde by se dalo zachránit
ještě mnoho dokladů o historii a činnosti Červeného kříže, nejsou však
považovány za důležité.
V neposlední řadě vzájemné partnerství se Saským muzeem červeného
kříže umožnuje také lepší získávání
finančních prostředků – na jednotlivé výstavy se pokaždé podařilo získat

podporu z Česko-německého fondu
budoucnosti.
Spolupráce má dokonce i mimomuzejní přesah: Díky aktivitě dobrovolníků Červeného kříže v Beierfeldu
vznikla přímo na Základní škole Ch.
G. Masarykové v Lánech první školní
zdravotní služba, kterou proškolují
pravidelně profesionální instruktoři
Červeného kříže z Beierfeldu.
A ještě jedna pozitivní zmínka nakonec. Vlastníkem objektu Pamětní
síně Alice G. Masarykové byl až do
letošního roku Český červený kříž,
který do něho po mnoho let nijak neinvestoval. Muzeum T. G. M. Rakovník, které jako příspěvková organizace
Středočeského kraje nemohlo investovat do cizího majetku, zde provádělo
nejnutnější opravy, revize, udržovalo
zahradu, budovalo expozici a zajišťovalo průvodcovskou službu. V posledních letech také hradilo Českému
červenému kříži nájem, ačkoliv jako
jediná instituce v ČR aktivně propagovalo historii Českého červeného kříže.
Tíživá situace se ale změnila v tomto
roce, kdy zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo nákup objektu, který bude dále spravován Muzeem T. G.
M. Rakovník. Konečně tak bude moci
být investováno do nejdůležitějších
oprav a bude moci tak být naplněn
i odkaz Alice G. Masarykové.
Podporu a další spolupráci přislíbilo i Saské muzeum červeného kříže
v Beierfeldu, které je krásným příkladem toho, jak má dobrovolnická organizace propagující humanitární myšlenky Červeného kříže fungovat.

Foto: Muzeum T. G. M. Rakovník

záběrech uložených v Národním filmovém archivu. Poradna pro matky
s dětmi zde fungovala až do devadesátých let.
Muzeum T. G. M. Rakovník spravuje v rámci své pobočky –Muzea
T. G. Masaryka v Lánech tento zajímavý a svým způsobem unikátní objekt od konce 90. let minulého století.
Od roku 2002 je zde nainstalována
a postupně rozšiřována expozice prezentující osobnost Alice G. Masarykové. Dále je zde zrekonstruována
poradna pro matky s dětmi z období
1. republiky a nainstalována stála expozice o historii Červeného kříže. Muzeum T. G. M. Rakovník zde v rámci
své pobočky, která se jinak zaměřuje
především na osobnost T. G. Masaryka a jeho dobu, postupně také buduje sbírkový a archívní fond zaměřený
na historii Českého červeného kříže,
který ovšem zatím čítá pouze několik
set položek.
Právě odkaz na Pamětní síň Alice
G. Masarykové, který kolegové z Beierfeldu nalezli na internetu, umožnil začátek velice přínosné vzájemné
spolupráce. Obě muzea se dohodla
na výměně badatelských informací,
zkušeností s prezentací historie Červeného kříže a především výměně výstavních projektů.
Jedním z prvních počinů v roce
2014 byla vzájemná zápůjčka výstav
s tématem působení Červeného kříže
v období první světové války, u příležitosti stého výročí vypuknutí tohoto
válečného konfliktu. Saské muzeum
Červeného kříže v Beierfeldu představilo svoji výstavu v Lánech a česká
výstava byla zase představena v Beierfeldu. Badatelsky zde bylo možné
například porovnat různé historické podobnosti nebo naopak rozdíly
v činnosti Německého červeného kříže a Rakouské společnosti Červeného
kříže, které působily za první světové
války v Německu a na našem území.
Další rok se stala hlavním tématem spolupráce historie činnosti dorostu a mládeže v Červeném kříži,

Výstava Saského muzea červeného kříže v Pamětní síni A. G. Masarykové
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Betlémy české i rakouské
Spolupráce Muzea Vysočiny Třebíč
s Muzeem betlémů ve Vösendorfu
Eva Tomášová
Muzeum Vysočiny Třebíč

V

Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč

první polovině letošního roku navázalo Muzeum Vysočiny Třebíč
spolupráci s Muzeem betlémů (1. Niederösterreichisches Krippenmuseum)
v dolnorakouském Vösendorfu na
předměstí Vídně. Toto muzeum, situované do zrekonstruované zámecké
sýpky, provozuje místní betlemářský
spolek (Krippenverein Vösendorf).
Expozice betlémů, prezentující zejména tyrolské tvůrce, je každoročně
inovována a veřejnosti zpřístupněna
vždy od července každou první sobotu v měsíci od 14 do 17 hodin, či po
telefonické domluvě. Během listopa-

Betlém E. Charváta po renovaci
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du a prosince se v muzeu koná kromě výstav řada dalších akcí – např.
dílničky pro děti, řemeslný jarmark
atd. V druhé polovině roku pořádá
spolek také řadu kurzů pro veřejnost –
např. řezbářský, kurz malování pozadí
k betlémům a kurz stavění betlémů.
V nabídce jsou také různé odborné
betlemářské exkurze.
Na začátku dubna přijeli pracovníci tohoto muzea pod vedením
Franze Wostalka na exkurzi do depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč. Zde
si prohlédli sbírku betlémů, která obsahuje především papírové malované

betlémy, typické pro Třebíč. Partneři
projevili zájem zejména o putovní výstavu třebíčských betlémů, která byla
od roku 1992 vystavena již téměř na
třiceti místech České republiky, ale
také v polské Varšavě a ve slovenské
Bratislavě.
V polovině června přijal pozvání
do dolnorakouského muzea betlémů
ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek s kurátorkou sbírky
betlémů, etnografkou Evou Tomášovou. Kromě prohlídky stálé expozice
betlémů proběhla v tamních dílnách
také renovace třebíčského betlému
Eduarda Charváta (1906–1995) ze
70. let 20. století, který před třemi
lety pořídili manželé Wostalkovi ve
Znojmě. Tento třebíčský betlém byl
poté umístěn do stálé expozice.
Na konci června byla v Třebíči
slavnostně podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi těmito dvěma
muzei na období 2017–2018, kdy se
do dolnorakouského Vösendorfu poveze putovní výstava třebíčských betlémů a Muzeum betlémů ve Vösendorfu recipročně ze svých sbírek zapůjčí
třebíčskému muzeu výstavu nejlepších
rakouských betlemářů.
V rámci přeshraniční spolupráce
(projekt Porta Culturae) se v letech
2011–2012 podařilo uskutečnit betlemářskou konferenci „Je betlemářství
živé?“ na pobočce Muzea Vysočiny
Třebíč v Muzeu řemesel v Moravských Budějovicích. Součástí konference byla také odborná exkurze právě do Muzea betlémů ve Vösendorfu
a prohlídka putovní výstavy třebíčských betlémů, zapůjčené toho roku
do Jihomoravského muzea ve Znojmě.
V Malovaném domě v Třebíči byla
zároveň otevřena výstava „České a rakouské betlémy“, kterou navštívilo
během Vánoc přes 7 000 návštěvníků.
Věříme, že výstavy betlémů realizované v dalších letech ve spolupráci
s Muzeem betlémů v dolnorakouském Vösendorfu vzbudí obdobný zájem a setkají se u návštěvníků s úspěchem.
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Jiří Mitáček novým generálním ředitelem
Moravského zemského muzea

Foto: Moravské zemské muzeum

Novým generálním ředitelem Moravského zemského muzea
jmenoval ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman Mgr. Jiřího
Mitáčka, Ph.D., který instituci vedl od dubna 2016, kdy ministr
z této funkce odvolal dosavadního ředitele PhDr. Mgr. Martina
Reissnera, Ph.D. Jiří Mitáček v muzeu pracuje od roku 1998.
Deset let působil jako vedoucí Historického oddělení, v posledních letech jako ředitel Historického muzea MZM a náměstek
generálního ředitele pro odbornou činnost. Jako historik se zaměřuje například na řád johanitů, Jednotu bratrskou a proměny
hraničního prostoru východní Moravy ve středověku.

Bezprostředně po svém jmenování generálním
ředitelem MZM jste řekl, že chcete navázat na
dobré projekty, které se v poslední době v muzeu
uskutečnily. Poslední období bylo ve znamení
postupné proměny organizační struktury, v jejímž
rámci se muzeum změnilo ve svého druhu „holding“,
zastřešující tři samostatně profilovaná muzea –
přírodovědné, historické a uměnovědné. Součástí
těchto změn bylo také vyčlenění některých agend
z dosud existujících oddělení do nově vzniklých
odborných center se samostatným profilem. Tak
vzniklo Centrum slovanské archeologie v Uherském
Hradišti, Centrum kulturně-politických dějin 20.
století, Centrum kulturní antropologie nebo Centrum
humanistických studií. Hodláte v tomto procesu
pokračovat?

18

Aktuálně nevidím vnitřní potřebu pro konstituci dalšího
pracoviště. Tedy nikoliv, pokračovat v tomto trendu neplánuji. Rád bych se soustředil spíše na jasnější a přesnější
vymezení působnosti a činnosti jednotlivých specializovaných muzeí a vytváření podmínek pro práci stávajících
odborných pracovišť, aby se mohla plně soustředit na
plnění ústředních sbírkotvorných, dokumentačních, prezentačních a výzkumných úkolů.
Jak se díváte na zčásti již započatý proces určité
specializace jednotlivých muzejních areálů? Mám
na mysli centralizaci přírodovědných depozitářů
a odborných pracovišť včetně laboratoří a dílen do
Rebešovic, vyčlenění areálu Dietrichsteinského
paláce a Biskupského dvora pro expozice a výstavy,
případně vytvoření důstojného sídla uměnovědných
oborů (hudba, divadlo...) v centru Brna, například
v Berglerově vile?
To je nesporně směr, kterým by mělo muzeum v rámci
možností kráčet i nadále. Budování historických expozic
v Dietrichsteinském paláci či v budoucnu přírodovědných
v Biskupském dvoře je součástí střednědobé strategie
Moravského zemského muzea. V případě přírodovědných
expozic je pak do budoucna nezbytné vyřešit rovněž otázku
prezentace naprosto unikátní zoologické sbírky, momentálně uložené na zámku v Budišově, jež není zcela bez
problémů. Vybudování centrálních laboratoří a depozitáře
v Rebešovicích je pak naprostou prioritou Moravského
zemského muzea, ba přímo životní nutností pro další
kvalitní a relevantní plnění cílů celé instituce. Promýšlení
budoucího sídla Uměnovědného muzea (i vzhledem k ne
zcela bezproblémovému působení Oddělení dějin hudby
v pronajatých prostorách na Smetanově ulici) a prezentace jeho sbírek je pak rovněž jedním z témat, která musí
mít vedení Moravského zemského muzea stále na mysli.
Budete podporovat vytváření materiálních podmínek
pro vznik nové stálé etnografické expozice, kterou od
rekonstrukce Paláce šlechtičen postrádají zejména
turisté – návštěvníci Brna a Jihomoravského kraje?
Rýsuje se možnost získání potřebných prostředků
například z evropských zdrojů?
Vznik nové expozice nazvané „Loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“ je momentálně
jedním z hlavních aktuálních cílů muzea. Byla připravena
v letošním roce k předložení do výzvy SC 3.1 IROP, výzvy
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21 Muzea. Moravské zemské muzeum tento projekt předložilo jako jedinou z připravovaných akcí. I tím zdůrazňuje
význam tohoto projektu v rámci svých aktivit.
Jak hodnotíte na konci druhého století existence
Moravského zemského muzea výsledky jeho práce
v poslední době? Čeho si nejvíce vážíte a kde naopak
vidíte největší slabiny, lze-li to tak říci? S jakou
devízou by mělo muzeum vstoupit do třetího století
od svého založení?
Nemyslím, že by Moravské zemské muzeum muselo na
svou činnost v uplynulých letech pohlížet přehnaně kriticky. Odborná pracoviště stále připravují řadu kvalitních
výstav, ať již autorských či převzatých (zmiňme alespoň
mimořádně úspěšnou výstavu „Messel on Tour“), muzeu
se daří rovněž v akviziční politice. Především však musím
zmínit vysokou kvalitu personálního obsazení odborných
pracovišť, jež se promítá i do vysokého standardu sbírkotvorné a především vědeckovýzkumné práce v muzeu.
Úspěšnost Moravského zemského muzea jako výzkumné
organizace je bez diskusí a odráží se ve výši příspěvku na
tuto činnost. Velmi významná je také publikační činnosti
(a tím i prezentace výsledků práce) jednotlivých odborných
pracovníků a pracovišť muzea. To jsou nesporně pevné
základy, na nichž lze stavět i v následujících letech.
Po nástupu do funkce generálního ředitele jste
slíbil zaměřit se na zlepšení atmosféry v muzeu, na
vyladění mezilidských vztahů, dosažení co největší
míry identifikace jeho pracovníků s mateřskou
institucí. Některé změny v obsazení vrcholového
managementu, především jmenováním nového
náměstka pro odbornou činnost a ředitelky
Historického muzea MZM, jste již uskutečnil. Počítáte
s dalšími výraznějšími změnami v nejbližší době?
Některé přirozené změny samozřejmě proběhly, ale žádné
další výrazné změny neplánuji. Snad jen lze zmínit ještě
zřízení postu provozně-ekonomického náměstka, který
by byl odpovědný za komplexní ekonomickou kondici
organizace. Další změny však budou spíše kosmetické.
Například se domnívám, že pro chod organizace bude
adekvátnější, když dojde k podřízení ředitelů odborných
muzeí přímo generálnímu řediteli a redefinování pravomocí náměstka pro odbornou činnost, aby byl odbourán
přebytečný mezistupeň v řízení instituce. Nejsem však
zastáncem překotných, nepřipravených a nepromyšlených
reforem. Každá změna se podle mého soudu musí nejdříve
zažít a v praxi prokázat svoji oprávněnost. Jinak uvrhá
organizaci do stavu konstantního neklidu, což je stav,
který je pravým protipólem dobrých podmínek pro výkon
pracovních povinností. Rovnice „spokojený zaměstnanec
= výkonný zaměstnanec“ zde má svou roli. Rád bych tedy
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opětovně narovnal stav v instituci, aby práce v muzeu byla
nejenom prestižní, ale především, aby zde pracující odborníci i ostatní personál byli na svou příslušnost k muzeu
hrdí, veřejně se k němu hlásili a aktivně se podíleli na
dalším dění a (věřím) růstu instituce.
V poslední době se v mediích objevovalo téma
pracovně právního sporu muzea s jeho odbornou
pracovnicí Martinou Galetovou, která byla propuštěna
po návratu z mateřské dovolené. Bude muzeum pod
vaším vedením usilovat o mimosoudní dohodu nebo
o jiné podobné řešení?
Již po svém pověření vedením instituce jsem vstoupil do
kontaktu s kolegyní Galetovou a hledali jsme společné jmenovatele a řešení sporu, jakož i způsob, jak by se kolegyně
do muzea mohla vrátit. Myslím, že ve výsledku úspěšně.
Blíže bych však bez jejího souhlasu naše ujednání nerad
komentoval.
K významným novým akvizicím Moravského zemského
muzea patří cenné rukopisy a další dokumenty
od spisovatelů Pavla Kohouta, Jeleny Mašínové,
dramatika Milana Uhdeho, básníka Jana Trefulky,
historika Jana Tesaře i prozaika Jiřího Gruši. Podle
Mladé fronty DNES jsou prý někteří z nich „velmi
nespokojeni“ s prací muzea. Někteří si stěžovali
u ministra kultury, exilový spisovatel a novinář Ota
Filip dokonce požádal o navrácení svých písemností,
které muzeu daroval před pěti lety a nyní by je rád
viděl spíš v Bavorské státní knihovně v Mnichově.
Můžete tyto informace komentovat?
Text publikovaný 10. června 2016 v MF DNES je pro
mne smutným příkladem manipulace s fakty, postavenými
na „tajuplných“ zdrojích informací a dohadech. Jediný, kdo
se skutečně ozval s jistými znepokojeními, byl spisovatel
Ota Filip. Pozdější reakce, například Milana Uhdeho,
byla datována až po vydání zmíněného článku a nejspíše
byla reakcí na něj. Nikdo jiný se neozval. S rodinou Jiřího
Gruši je muzeum v permanentním kontaktu a mohu říci,
že zde není neshod, stejně jako s Pavlem Kohoutem či Janem Tesařem. Například zmiňovaný fond Milana Uhdeho
bude zpracován do konce letošního roku ve dvouletém
horizontu od převzetí materiálu, tedy plně v rámci ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. Finišují rovněž práce na
zpracování fondu Jiřího Gruši, kde muzeum spolupracuje
na dvojjazyčném vydávání jeho díla. A takto bych mohl
pokračovat. Jediným „znepokojeným“ tedy zůstává Ota
Filip, jemuž muzeum doložilo jednotlivé kroky a celkový
průběh převzetí i přípravy zpracování fondu. Navzdory
tomu autorovo nové přání uložit fond v Německu skutečně
bylo vzneseno a muzeum aktuálně diskutuje další kroky
s Ministerstvem kultury ČR.
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rozhovor

Podle stejného zdroje prý existují svědectví několika
nynějších i bývalých zaměstnanců muzea, podle nichž je
část rukopisů uložena v nevyhovujících prostorách ve výškové budově muzea v Brně-Medlánkách, která od letošního
roku nese jméno Jiřího Gruši. Není tam klimatizace a je
prý jen otázkou času, kdy fondy začnou podléhat zkáze…
Tato „svědectví“ jen odpovídají tendenčnosti uvedeného
textu. Prostory, kde jsou písemnosti uloženy, totiž plně
splňují standardy depozitárních prostor, navíc kolegové
zde pravidelně sledují vlhkost i teplotu (jako ostatně ve
všech depotech). Jakékoliv obavy z ohrožení materiálů
jsou zcela liché a nepravdivé. Koneckonců tyto prostory
navštívili i kolegové z MK ČR, včetně RNDr. Jiřího Žalmana. Především jeho poznámkám a komentářům jsme
samozřejmě pečlivě naslouchali, nedotýkaly se ovšem ani
okrajově jakékoli údajné nevhodnosti prostor.
To samozřejmě nic nemění na faktu, že Moravské
zemské muzeum kontinuálně usiluje o zlepšování stavu
všech svých budov, především pak těch, jež slouží k depozitárním účelům. I zde aktuálně muzeum připravuje
investiční projekt, který by stav budovy, především její
vnitřní energetickou náročnost, zlepšil.
Blíží se (vlastně již začaly) vzpomínkové akce
k 200. výročí založení Moravského zemského muzea
připadající na příští rok. Hodláte něco měnit na jejich
koncepci?
Nikoliv. Jejich základní koncept je dobrý. Na jeho spoluvytváření jsem se ostatně podílel a jsem s ním ztotožněn.
Nebylo by pak příliš rozumné ani hospodárné radikálně
zasahovat do akcí, které se připravují již několik let a často
již směřují ke své realizaci, neboť první akce nese datum
9. září letošního roku a kampaň k jubileu bude dál pokračovat až ke svému vyvrcholení na podzim roku příštího.

Jak budou oslavy vypadat? V září otevřeme truhlu
s kopiemi velkomoravských šperků, ke které jsme rozdali
a ještě rozdáváme našim návštěvníkům pět tisíc klíčů. Každý vlastník klíče může přijít a zkusit štěstí, možná právě
ten jeho bude ten pravý. Na koho se Štěstěna usměje, ten
si také truhlu se šperky odnese. Na tuto akci pak naváže
cyklus měsíčních výstav, kterými se budou postupně prezentovat všechna oddělení muzea. Výstavy se vystřídají
v Dietrichsteinském paláci. Oslavy vyvrcholí na podzim
2017 zpřístupněním nové expozice věnované dvacátému
století a slavnostním koncertem Eurovize na Zelném trhu.
V muzeu pracujete od roku 1998 a jako historik se
zaměřujete například na řád johanitů, na činnost
Jednoty bratrské či na středověké proměny prostoru
při východní hranici Moravy. Vaše bibliografie je
úctyhodná a svědčí o tom, že se Vám dosud dařilo
spojovat odbornou práci s výkonem funkcí vedoucího
historického oddělení, ředitele Historického muzea
MZM i náměstka generálního ředitele pro odbornou
činnost. Neobáváte se, že agenda generálního ředitele
Vám už nedá příliš možností pokračovat v odborné
práci historika?
Jsem si plně vědom, že (přinejmenším) v nejbližších měsících se budu muset na 200 procent věnovat především
instituci. I pak bude otázkou, kolik času budu moci nadále
věnovat i svým odborným cílům. Muzeum bude vždy dostávat přednost. A jelikož čas na odbornou práci nechci
brát své rodině, zákonitě se tak vědecká práce dostává
prozatím poněkud do pozadí. Věřím však, že v budoucnu
budu mít čas v ní pokračovat. Samozřejmě však nemůže
být prioritou.
Za odpovědi poděkoval
Jan Chmelíček, Moravské zemské muzeum

200 let českého muzejnictví

Dům umění v Ostravě
90. výročí založení
Kateřina Mertha
Galerie výtvarného umění v Ostravě

V

pátek 13. května 2016 si Galerie výtvarného umění v Ostravě,
příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, připomněla 90. výročí
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od zpřístupnění svého sídla – Domu
umění – veřejnosti. Dům umění od
počátku a po celou svou existenci
plní výstavní účely, k nimž byl po-

staven. Zároveň je poslední galerijní
budovou, která byla v České republice od roku 1926 pro tyto záměry
postavena. Budova Domu umění patří mezi skvosty ostravské moderní
architektury. Svou kvalitou i krásou
budí pozornost nejen zahraničních návštěvníků, ale i vystavujících umělců.
Jeho puristický vzhled a velké plochy
cihlových stěn jsou velmi výrazným
architektonickým prvkem, díky kterému dobře vyčnívá z okolní zástavby.
Spolu s otevřením Domu umění byla
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200 let českého muzejnictví

Foto: Archiv Galerie výtvarného umění v Ostravě

ké republiky, ale i ze zahraničí. Jen
v loňském roce to bylo přes sto čtyři
tisíc diváků.

Jubilejní rok

Dům umění z roku 1926 je poslední budovou, postavenou v ČR čistě pro muzejní účely

veřejnosti zpřístupněna i takzvaná
Jurečkova galerie, která byla pojmenovaná podle jednoho ze zakladatelů
Františka Jurečky. Sto třináct děl českého umění 19. století, které Domu
umění věnoval, lze označit za základ
dnešních uměleckých sbírek Galerie
výtvarného umění v Ostravě.
Galerie, která sídlí v Domě umění
od svého založení v roce 1952, spravuje celkem šest uměleckých sbírek.
Nejvýraznější z nich je kolekce maleb
evropského umění, dále je to sbírka
českého umění 19. i 20. století a umění regionu. Tyto konvoluty doplňují kolekce kresby, grafiky a plastiky.
V roce 2008 byly administrativní
zázemí, knihovna i část depozitáře
přesunuty z Domu umění do vily na
Poděbradově ulici. Ačkoliv jsou nyní
všechny místnosti Domu umění využity pro prezentaci vlastních i zapůjčených expozic, budova je svou
rozlohou stále nedostačující a galerii
nedovoluje využít veliký sbírkový potenciál pro prezentační a vzdělávací
potřeby. Galerie proto chystá přístavbu budovy s pracovním názvem Bílý
stín. Přístavba architektonicky naváže
na funkcionalistickou budovu Domu
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umění, který se stane vstupní bránou
do nového kulturního komplexu.
Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí návštěvníkům kromě špičkových výstav českého i zahraničního
umění také pestrý doprovodný program v podobě přednášek, projekcí,
koncertů i festivalů. Především o vzdělávací programy pro školy, veřejnost
i handicapované je obrovský zájem.
Galerie také vlastní knihovnu s exkluzivními materiály o výtvarném umění
a architektuře a je hlavním koordinátorem vyhledávané Ostravské muzejní noci. Pořádá úspěšné festivaly
Minimaraton elektronické hudby
i Pohyb–Zvuk–Prostor a podílí se na
festivalech Malamut a Colours of Ostrava. Pro děti každoročně připravuje
oslavy Mezinárodního dne dětí. Zcela
jedinečné a originální jsou vzdělávací
programy k aktuálním výstavám pro
handicapované děti i dospělé. Galerie tak zprostředkovává umění lidem
nevidomým i neslyšícím, či lidem s jiným fyzickým nebo duševním handicapem. Výstavy, doprovodné a vzdělávací
programy v Galerii výtvarného umění
v Ostravě pravidelně a opakovaně navštěvují příznivci umění nejen z Čes-

Galerie v rámci oslav 90. výročí otevření Domu umění po celý rok prezentuje výjimečné výstavy i doprovodné
programy. Přes přednášky, letní cyklus koncertů, workshopy, prezentace
nového vizuálního stylu a nové přístavby Domu umění, až po exkluzivní výstavy, jako je například právě chystaná
podzimní expozice „V novém světě
/ Podmínky modernity 1917–1927“,
kterou pro Galerii výtvarného umění
v Ostravě připravuje Karel Srp a jeho
kurátorský tým. Výstava je završením
předcházejících úspěšných projektů
s názvy „Sváry zření / Fazety modernity“ (2008) a „Černá slunce / Odvrácená strana modernity“ (2012).
Cílem projektu je představit
umělecké dění na pozadí sociálního
a politického klima období, které
úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu
takzvané první republiky. Výstava
představí na 50 autorů, kteří budou
zastoupeni více než 250 díly. Prezentováni budou nejen představitelé
„mainstreamu“, jako byli Josef Čapek, František Drtikol, Karel Dvořák,
ale prostor dostanou také regionální
umělci, např. Ferdiš Duša, Břetislav
Bartoš, Alois Zapletal, či autoři, kteří
byli dosud spíše opomíjeni. Rovněž
také autoři, kteří byli v období socialismu zcela vyloučeni z uměleckého
světa, například Richard Schroetter
a Julius Pfeiffer. Prezentována bude
architektura, sochařství, malířství,
fotografie i umělecká média obecně.
Nedílnou součástí expozice budou
stručné životopisy autorů a chronologie událostí zaměřené především na
dosud nepublikované dobové materiály, jako fotografie, katalogy výstav
nebo plakáty. Zájemci mohou výstavu
navštívit od 28. září 2016 do 8. ledna
2017 (vernisáž v úterý 27. září) v ostravském Domě umění.
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Muzeum Vysočiny
Třebíč mezi
nominanty EMYA
Průběh ceremoniálu
udělení ceny
Vyhlášení výsledků již 39. ročníku prestižní mezinárodní soutěže EMYA 2016
(The European Museum of the Year
Award) proběhlo letos 6. až 10. dubna
ve Španělsku. O titul Evropské muzeum
roku 2016 se ve finále ucházelo 49 muzeí
nominovaných do soutěže z celé Evropy,
mezi nimi jako jediný zástupce z České
republiky i Muzeum Vysočiny Třebíč.
Cena EMYA je vyhlašována Evropským muzejním fórem pod záštitou Rady
Evropy a jejím hlavním cílem je ocenit inovativní procesy v evropském muzejnictví.
Účastníky této vysoce prestižní akce letos
hostila města San Sebastiano a Tolosa,
zasazená v krásné baskické přírodě na
břehu Atlantického oceánu.
Během mezinárodního konferenčního setkání nejlepších evropských institucí
se ve dvou dnech představilo v zajímavých a mnohdy i velmi působivých prezentacích 47 nominovaných muzeí ze všech
koutů Evropy. Všichni zúčastnění se mohli
dozvědět mnoho informací o jednotlivých
muzeích prostřednictvím moderovaného interview, seznámit se s jedinečným
předmětem z příslušného muzea a vyslechnout mnoho dalších zajímavostí od
svých kolegů muzejníků.
Třebíčské muzeum prostřednictvím
Lucie Pálkové zapůsobilo svou milou
a kultivovanou prezentací, v níž byla výstižně představena organizace i město
Třebíč. Její vystoupení bylo doplněno
ukázkou originálního sbírkového předmětu – samurajské zbroje – i s příběhem,
jak se tato kuriozita dostala do muzejních
sbírek.
Muzeum Vysočiny Třebíč se na širokém muzejním fóru předvedlo jako jediné
muzeum, které se zabývá všemi základními muzejními obory a také se napříč
těmito obory prezentuje díky úspěšnému
projektu „Zámek Třebíč – modernizace
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zámku a zpřístupnění nových expozic“.
Zároveň prokázalo, že může směle a důstojně obstát ve srovnání i s těmi nejlepšími muzei Evropy.
Při zahájení mezinárodního setkání
stejně jako v jeho závěrečné fázi byl poskytnut prostor pro konference věnované
důležitým a aktuálním tématům kultury
a muzejnictví, na nichž vystoupili významní činitelé mezinárodních muzejních
institucí, španělská ministryně kultury
i zástupci baskické vlády a představitelé
samospráv zúčastněných měst.
Kromě oficiálního programu byly pro
účastníky zajištěny i další doprovodné
akce a návštěvy San Telmo Muzea v San
Sebastianu, Topic muzea a mezinárodního Puppet centra v Tolose, Muzea rodiny
Balenciaga v Getarii, Euskal Herria muzea v Gernice a návštěva Guggenheimova
muzea v Bilbau.
Vyvrcholením celého pobytu ve Španělsku byl sobotní gala večer s typicky
baskickým tradičním kulturním programem, spojený s předáním ocenění. Mezinárodní porota, která postupně během
loňského roku navštívila všechna nominovaná muzea, měla velmi těžké rozhodování, neboť všechna muzea prokázala
nejen ve svých prezentacích svou inovaci, jedinečnost, atraktivitu a originalitu.
V silné evropské konkurenci si nakonec
hlavní cenu Evropské muzeum roku 2016
odneslo POLIN: Muzeum historie polských Židů z polské Varšavy. Muzeum
Vysočiny Třebíč obdrželo oficiální certifikát a i nadále může užívat titul „Nominee
EMYA 2016“.
Celou akci doprovázela velmi přátelská atmosféra, z níž bylo znát na každém
kroku zapálení všech zúčastněných muzejníků pro svou práci a národní hrdost
na své muzeum. Snad nejlépe vystihla
poslání muzeí v dnešním světě Vesna
Marjanovič, zástupkyně Rady Evropy,
v závěru svého projevu na sobotní konferenci Evropského muzejního fóra. Její
myšlenka, že muzea jsou ostrovy míru
a kultury, ve kterých bychom neměli zapomínat na lidi v Evropě ztracené, je platná
a aktuální zejména v současné době.
– ze zaslaných materiálů

u(p)m: úplně
(p)řestěhované
museum
Helena Koenigsmarková,
Pavel Douša
Uměleckoprůmyslové museum
v Praze

Provoz v budově Centrálního depozitáře
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
(UPM) situovaného v Praze-Stodůlkách
byl slavnostně zahájen dne 4. dubna
2016. Od položení základního kamene
budovy, které proběhlo 11. července
2014, uplynulo 21 měsíců. Za tuto dobu
se podařilo objekt vybudovat a stabilizovat tak, že se mohlo začít se stěhováním
kanceláři, restaurátorských dílen a postupně více jak půl milionu sbírkových
předmětů muzea.
Dnes, téměř po půl roce, se ohlížíme
za unikátním počinem, který je jedním
ze zlomových okamžiků v existenci muzea a významným příspěvkem k rozvoji
českého muzejnictví. Věříme, že naše
zkušenosti mohou být uplatněny např.
mezi úspěšnými projekty Integrovaného
regionálního operačního programu, který
se ve výzvě Muzea zaměřuje na výstavbu
tzv. „otevřených depozitářů“. Právě tento
moment nás vybízí pokusit se již po několika málo měsících shrnout výjimečné
momenty i každodenní praxi v provozu
stavby a diskutovat je v širším kruhu profesionálů.
V začátku je nutné připomenout,
že UPM nerealizovalo pouze projekt výstavby samostatného depozitáře a stavbu
nelze chápat odděleně od ostatních aktivit muzea. Jde totiž o jeden z momentů
koncepčně plánované proměny instituce,
která v sobě zahrnuje rekonstrukci historické budovy, realizaci nových expozic, zahraniční výstavní politiku muzea, otevření
nových expozic mimo historickou budovu,
organizaci vědecké práce v době uzavření
hlavní budovy, zajištění administrativy
a chodu instituce mimo vlastní prostory či
spuštění nového systému managementu
sbírek.
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Budova nového depozitáře

pracovníků, kteří o sbírky pečují, od kurátorů, správců sbírek, restaurátory po
pracovníky evidence sbírek.

Logistika a management sbírky
Generálním dodavatelem stěhovacích
služeb byla společnost HrubyMOVING,
s. r. o. Externě byla také zajišťována logistika stěhování, především při vystěhování
historické budovy. Náročnost stěhování spočívala v uložení v mezidepozitáři
v Čelákovicích. Lze konstatovat, že se
muzeum stěhovalo vlastně dvakrát, vždy
s kompletním vybudováním infrastruktury. Organizace mezidepozitáře znamenala
vytvořit samostatnou lokaci, definovat
přístup do depozitářů, zajistit ochranu
a kontrolu sbírky. Vzhledem k délce stěhování – uložení sbírky v mezidepozitáři
– bylo nutné počítat s personální proměnou zaměstnanců, udržení kontinuity
a relevance dat.
Lokační stopa sbírkových předmětů
byla definována nejen původním uložením
v historické budově, ale lokací mezidepozitáře, který byl založen na tzv. bednových
seznamech. Jako nejvhodnější forma pro
dočasné uložení sbírek, manipulaci a lokaci se ukázala ohrádková paleta, která
přináší komfort při ukládání a variabilitu
jednoho z rozměrů.
Život sbírkového předmětu i pracovní náplň správců a kurátorů se rozdělila
mezi „balení“ a „vybalování“. Představa
sejmutí předmětu z police, uložení do
bedny a založení na polici v novém de-

Foto: Archiv UPM

Budova Centrálního depozitáře je kompaktní objekt (s dvěma podzemními a třemi nadzemními podlažími) kruhového
půdorysu, který má ve viditelné nadzemní
části tvar nízkého komolého kužele. Tento
elegantní objekt byl umístěn do centra
pozemku, aby svou existencí co nejméně
narušoval intimitu stávající bytové zástavby. Uvnitř kruhového obvodu je skryta
vnitřní čtvercová základna samotných
depozitářů.
Celá budova je koncipována jako
nízkoenergetický objekt – kanceláře
obklopující samotný depozitář zároveň
působí jako izolační vrstva, která snižuje
spotřebu energie nezbytnou k udržování
stálého klimatu v depozitářích. K tomu je
navíc využívána energie ze zemních vrtů.
Depozitáře jednotlivých sbírek mají
svůj vlastní režim ve vnitřní čtvercové
budově. Zde jsou sbírky uloženy dle materiálu. V nejvyšším – třetím nadzemním
– patře, jsou umístěny fondy, které se
dotýkají sbírky skla a keramiky, ve druhém patře jsou vybudovány depozitáře
pro textilní sbírky, první nadzemní patro je
určeno pro sbírky grafiky, první podzemní
patro je určeno pro sbírku nábytku, druhé
podzemní patro je určeno kovům a dalším
materiálům. Barevné řešení jednotlivých
pater není náhodné, ale vychází z jednotného vizuálního stylu UPM.
V ochozech po obvodu budovy jsou
umístěny moderně vybavené restaurátorské ateliéry a kanceláře všech odborných

Budova Centrálního depozitáře UPM pracuje s jednotným vizuálním stylem muzea
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pozitáři by mohla být udržitelná snad jen
při přímém stěhování.
Zde je naším hendikepem nedostatek
pomocných sil při zavážení, vybalování
a ukládání sbírek, tak jako tomu bylo při
balení sbírek. My jsme však původně počítali s delší dobou na vybalování, kdyby
nedošlo k souběhu staveb. Již v plánování
projektu je třeba na tento moment myslet,
pokud jde o tak rozsáhlé stěhování, resp.
počet různorodých sbírek.
Bez ohledu na stěhování, uzavření
expozic či uložení sbírky v mezidepozitářích musí být sbírka stále dostupná,
což klade vysoké nároky na systém managementu sbírky, který se skládá z fyzického zázemí (depozitáře, pracoviště),
procesů (výpůjčky, výstavy, restaurování,
digitalizace), pracovníků muzea a elektronického systému (databáze, aplikace, prezentační nástroje). Vzhledem
k masivnímu pohybu sbírky a potřebám
nastavení nových lokací, evidence, resp.
inventarizace byl nasazen robustní evidenční systém Museion, který je vytvořen
na cloudových technologiích. Znamenalo
to pro nás konsolidovat a migrovat data
z Demusu. Museion přináší koncepční
systém uložení sbírky a umožňuje automatizaci při vytváření lokací a identifikaci
uložení, včetně označení QR kódy. Čtečky
(ruční či zavěsitelné na krk) skýtají možnost v systému rychle vyhledávat, filtrovat
a provádět inventarizaci. Za tímto účelem
byla nově definována struktura míst uložení. Data jsou přenášena do systému
pomocí technologie bluetooth, vyhledána
v evidenci nebo filtrována podle místa
stálého uložení. Filtrování ve stálém
uložení je možné přes všechny struktury
uložení – místnost, regál, police. Pomocí
čteček a mobilních zařízení bude možné
provádět kompletní inventarizaci. Každý
depozitář je vybaven WiFi sítí.
Vyvíjená mobilní aplikace umožňuje přistupovat prostřednictvím chytrých telefonů k evidenci sbírek / kartám
předmětů přes GSM síť odkudkoli, stejně
jako provádět základní činnosti – uložení, požadavek na konzervátorský či restaurátorský zásah, inventarizace apod.
Pro zjednodušení práce v depozitáři byly
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pořízeny i speciální mobilní zařízení s integrovanou výkonnou čtečkou QR kódů.
Naším cílem je prezentovat výsledky kurátorů a vědeckých pracovníků,
zpřístupnit sbírku a data co nejširší veřejnosti a nabídnout našim i externím
pracovníkům co nejrychleji veškerá data
a informace pro jejich práci. Moderní
technologie nejsou cílem, ale účinným
prostředkem pro správu sbírky, přípravu
rozsáhlých výstav, spolupráci s předními
světovými pracovišti, a také našimi návštěvníky a uživateli.

Otevřené muzeum
Centrální depozitář není hermeticky uzavřenou budovou. Byla vystavěna v Praze,
aby umožnila nejen náročný badatelský
provoz, ale byla přístupná i široké veřejnosti. Pro ni je základním rozhraním
komunikace s muzeem kavárna. Vstupní
hala, kde je kavárna umístěna, umožňuje prezentaci muzea v městské části
Prahy 13.
Jedná se o prostor pro přednášky,
workshopy či menší společenské události.
Kavárna je určena i odborné veřejnosti,
která má jinak možnost studovat sbírky
v každém z pěti pater, kde jsou umístěny
spolu s kancelářemi kurátorů. Na každém patře se nacházejí i badatelny pro
odbornou veřejnost. Objekt Centrálního
depozitáře je zároveň koncipován tak,
aby byl zajištěn bezbariérový přístup do
všech jeho částí, včetně sociálních zařízení apod.
V prvních měsících se UPM snažilo
v maximální míře zpřístupnit budovu veřejnosti. Pořádalo dny otevřených dveří
jak pro širokou tak odbornou veřejnost
a exkurze pro česká muzea. Přivítalo návštěvu předsedkyně Mezinárodní rady
muzeí ICOM či slovenského výboru ICOM
a muzejních pracovníků. V rámci profesní
spolupráce je otevřeno dalším návštěvám
a exkurzím či sdílení zkušeností mezi muzejními profesionály.
Vyhledávaná sbírka UPM klade vysoké nároky na její uložení, správu a zpřístupnění. Nová budova muzea není jen
centrálním depozitářem, ale svými parametry naplňuje nejvyšší nároky na moder-
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ní odborné pracoviště, které proměňuje
samotné fungování muzea, a to nejen
jeho vnitřní správu, ale i vnější komunikaci. Jak bylo již výše řečeno, souběžně
s oběma stavbami UPM nadále pokračovalo v odborné činnosti, prakticky i bez
zásadního omezení požadavků na zápůjčky svých sbírek. Včas ohlášené žádosti
byly již při balení sbírek respektovány
a expedovány z mezidepozitáře. Po dobu
uzavření jsme měli dohodnuté výstavní
projekty pro Japonsko, Koreu, velkých
úspěchů dosahuje od roku 2014 putovní
výstava skla v Číně, připravují se rozsáhlé
zápůjčky pro USA a další země. Zapůjčili
jsme významný a početný soubor skla pro
expozici na zámek Světlá nad Sázavou,
následně i část sbírky hodin, prakticky celou sbírku kameniny na zámek Vranov nad
Dyjí. Otevření nové budovy je uzavřením
jedné a dlouhé etapy, ale zahajuje vlastně mnohem důležitější etapu v kontextu
správy sbírky a přípravy nových expozic
v hlavní budově.

Vzdělávání
muzejníků
aneb Co nám může Škola
muzejní propedeutiky
nabídnout?
Monika Benčová
Sekretariát AMG

Nejlepší cesta k nalezení odpovědi je samozřejmě kurz absolvovat. Pokud váháte
nebo si nejste jisti co přesně očekávat,
čtěte dále. Od října 2016 se rozběhne již
XV. běh základního kurzu Školy muzejní
propedeutiky (ŠMP), kterým každoročně
projde několik desítek muzejníků, pracovníků NPÚ či zaměstnanců státní správy
a dalších zájemců o oblast muzejnictví.
Použijeme-li čísla, tak od začátku konání
ŠMP v roce 2002, resp. základního kurzu, jsme měli možnost potkat se s více
jak 700 kolegy, z nichž 580 (do podzimu
2015) kurz úspěšně zakončilo.

Kurzy se stále těší zájmu muzejníků
a za to jsme velice rádi. Zpětnou vazbu
nám poskytuje i anonymní anketa posluchačů ŠMP, která se vyplňuje na závěr
kurzu. Posluchači ŠMP tak mají možnost ohodnotit jeho průběh a navrhnout
případné změny. To, že ankety opravdu
procházíme a bereme si z nich potřebné
náměty, lze pozorovat např. na vzniku
nástavbového kurzu s tématem Muzejní
výstavnictví, který se otevírá dle zájmu
cca každé dva roky a jejž během pěti běhů
kurzu úspěšně zakončilo dalších 109 kolegů. Jak již napovídá název, nástavbový kurz je zaměřen na jednu konkrétní
problematiku muzejní práce. Dozvíte se
v něm, jak lze připravit kvalitní výstavu
a co vše taková práce obnáší.
Lektorský tým obou kurzů je tvořen
z předních osobností v oboru muzeologie
a muzejnictví, kteří řadu let pracovali či
stále pracují v muzeích či na vysokoškolských pracovištích, a přednášené vědomosti tak uplatňují i v praxi. Ať už se tedy
rozhodnete absolvovat kurz základní či
nástavbový, získáte přehled o problematice na základě osvědčených poznatků
z praxe.
Neméně cenným přínosem je i výměna zkušeností mezi účastníky a navázání nejen pracovních kontaktů. Utužení
vzájemných vztahů pak studenti pociťují
zejména během dvoudenní exkurze, jež je
povinnou součástí nástavbového kurzu.
Domnívám se, že mezioborová komunikace je jedním z nejdůležitějších momentů
v muzejní práci, a přesvědčila jsem o tom
i na vlastní kůži. Vzpomínám si na slova
vysokoškolského profesora během přátelského setkání, který si povzdechl, jak se
dnes při realizaci výstav a expozic všichni snaží vytvořit neuvěřitelně upovídané
doprovodné texty a jak by bylo krásné
nechat za sebe mluvit jen samotná díla
(alespoň v rámci vystavování uměleckých
sbírek). S dnešním trendem je to prý však
nereálné. Je tomu opravdu tak?
Dříve jsem se také domnívala, že
aby byly výstavy či expozice na patřičně odborné výši, je k jejich prezentaci
neodmyslitelně třeba přidat erudované texty (čili vysoká kvalita = patřičně
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Exkurze ŠMP do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
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v rozsahu nad rámec kurzů) jsou koncipované tak, aby pomohly také při práci
v muzeích a galeriích, a jsou takto i využívány. Všechny publikace jsou k dispozici
na Sekretariátu AMG nebo si je můžete
objednat na e-mailu: kalendarium@czmuseums.cz.
Novinkou XV. běhu je nové místo
konání kurzů. Od podzimu 2016 se budou odehrávat v prostorách Národního
technického muzea. Informace o ŠMP
a pořádaných kurzech naleznete na stránkách AMG.

Třebechovický
betlém
rekonstruován
Zita Suchánková
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Po mnoha letech (menších či větších restaurátorských zásahů), došlo ke generální rekonstrukci národní kulturní památky,
mechanického Třebechovického Proboštova betlému, jehož expozice je součástí
Třebechovického muzea betlémů. Betlém
byl slavnostně zpřístupněn 13. května
2016. Opravu provedl tým restaurátora
Tomáše Bárty, který na něm pracoval od
15. června 2015 do 31. května 2016.

Foto: Třebechovické muzeum betlémů

podrobný, dlouhý a odborný text). Zároveň jsem ovšem při prohlídkách muzejních institucí trpěla, když jsem si z takových textů přečetla jen pár řádků, protože
má pozornost a nakonec i fyzička déle než
dvě hodiny nevydržely. V hlavě mi pak
neustále znělo – jsi málo zapálená pro
věc. Poté jsem slyšela přednášku v rámci základního kurzu ŠMP a lektoři mě
ubezpečili, že chyba není v mém zájmu
o problematiku, ale ve špatně realizované výstavě. Neuvěříte, jak se mi ulevilo.
Zároveň jsem ale zjistila, že mylné názory
kolují i mezi námi, lidmi, kteří se zabývají
odbornou prací. Z toho vyplývá: Vzdělávat se a komunikovat! Obojí nabízí Škola
muzejní propedeutiky. Pokud se tedy zajímáte o to, co kromě vystavování obnáší
práce se sbírkovými předměty, přihlaste
se do jednoho z kurzů a přesvědčte se
sami. Nahlédnete také do problematiky
konzervování-restaurování, zabezpečení
sbírek i muzeí, muzejní pedagogiky, historie či digitalizace v muzeích a galeriích.
Po úspěšném absolvování kurzu získáte
osvědčení.
Během 14leté existence ŠMP jsme
v rámci pěti a desetiletého výročí vydali
v tištěné podobě výběr nejlepších závěrečných prací, stejně tak plánujeme
vydání třetího sborníku na příští rok u příležitosti XV. výročí konání kurzů. Dalším
významným krokem, který posunul ŠMP
o úroveň výše, bylo vydání učebních
textů jak k základnímu tak i nástavbovému kurzu. Tyto texty (v řadě případů

Za uplynulá období zhruba padesáti let byl betlém udržován v chodu za
velmi malé finanční prostředky, tak jak
dovoloval rozpočet muzea či města. Odklad generální opravy nejprve způsobily
restituční spory po roce 1989, v posledním desetiletí zase rekonstrukce budovy
muzea. V minulých letech o chod mechanizmu betlému pečovala celá řada
mechaniků i restaurátorů, jmenovitě
například František Bartoš, Zdeněk Borovský a Kamil Andres. K výměně celých
dílů mechanismu takřka nedocházelo.
Celková rekonstrukce, financovaná
z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP), znamenala kvůli podmínkám
čerpání a z časových důvodů významnou
výměnu dílů mechaniky betlému a vyloučila užití tradičních technologií, jež
používal sekerník Josef Friml při jeho sestavování. Betlém byl nyní restaurátory
zkompletován tak, jak jej pravděpodobně
Josef Probošt dokončil (ovšem dokumentace se nedochovala), odstraněny byly
nové zásahy provedené v šedesátých letech po návratu ze světové výstavy EXPO
69 v kanadském Montrealu. Restaurátoři objevili i figurky, které autor betlému
ponechal pro mechanizmus nepoužité.
Ve spolupráci s lichtenštejnským restaurátorem Klausem Brandlem, se kterým
byly některé záležitosti v průběhu opravy
konzultovány, muzeum připravuje nový
projekt na vytvoření jejich replik.

Odhalená mechanika jesliček během
restaurování Proboštova betlému
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Betlém je nyní plně funkční, po vyčištění a doplnění chybějících dílů barevně
prokoukl a všechny odstraněné díly by
měly být v muzeu dodatečně vystaveny.
Dostal též nový motor zkonstruovaný plzeňskou univerzitou, který citlivě sleduje
plynulost pohybu mechanizmu a v případě jakýchkoliv nedostatků se včas zastaví,
aby nedošlo ke škodám například potrháním pásů či odlomením některých prvků.
Po celou dobu opravy byl vytvářen
časosběrný dokument, který je v muzeu
k dispozici, a během oprav návštěvníci
mohli přes prosklenou stěnu sledovat
průběh prací. V podobě 3D modelu je
také možné sledovat mechaniku betlému
či pohyb betlémské hvězdy.
Unikátní Proboštův betlém patří
mezi 26 movitých kulturních památek
ČR. Vybrán byl pro podporu z Norských
fondů a fondů EHP z 211 přihlášených
projektů (uspělo pouhých 28). Celkové
náklady rekonstrukce dosáhly 7 280 950
Kč, z toho 254 450 Kč bylo použito na
povinnou publicitu a administraci výběrového řízení. Královéhradecký kraj přispěl
částkou 671 000 Kč, město Třebechovice 909 950 Kč, z fondů EHP muzeum
čerpalo částku 5 700 000 Kč. Zástupce
norského velvyslanectví Terje Englund
prohlásil, že betlém je živým důkazem
neuvěřitelných českých řemeslných tradic
a je prvkem evropské kulturní identity.
Nezbývá, než s tímto názorem plně souhlasit.

Portál Do muzea!
oslavil první
narozeniny
Hodnocení muzeí
pokračuje dál
Pavla Suchánková
Centrum pro prezentaci
kulturního dědictví, Nm

Národní muzeum ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.,
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spustilo 14. května 2015 webový portál
do-muzea.cz určený zájemcům o svět
muzeí a galerií. Portál nabízí kompletní
seznam všech muzeí, galerií a památníků
na území České republiky včetně jejich
doprovodných programů a akcí, které
jsou zapojenými muzejními institucemi
pravidelně doplňovány.
Hlavním cílem portálu je vytvořit na
základě hodnocení návštěvníků ucelený
žebříček českých muzeí a jejich kvality.
Portál zprostředkovává české veřejnosti informace o nabídce a úrovni služeb
muzejních institucí a zároveň funguje
jako rozcestník i informační kanál. Portál denně přináší zajímavosti a aktuality
z muzeí v celé České republice. Sledovat
dění v muzeích a dalších paměťových
institucích je možné také na Facebooku.
Navíc registrovaní uživatelé dostávají
téměř každý týden výběr z nejnovějších
aktualit portálu do-muzea.cz prostřednictvím newsletterů. Portál využívá od svého
začátku každý měsíc přes 2 000 aktivních
uživatelů. Celková měsíční návštěvnost
portálu je přibližně 10 000 (zobrazení
webových stránek).
Návštěvníci si mohou vyhledat jakékoliv muzeum ve svém regionu i jinde
v České republice podle několika kritérií –
názvu, zaměření či nejlepšího hodnocení.
Muzea mohou ohodnotit pouze registrovaní uživatelé. Po jednoduché registraci
na úvodní straně portálu uživatelé hodnotní kvalitu navštíveného muzea pomocí
bodů ve třech různých kategoriích (Expozice a výstavy, Lidé v muzeu a Služby
návštěvníkům). Muzeu je možné přidělit
od 1 do 5 bodů. Čím více bodů muzeu návštěvník přidělí, tím spokojenější při jeho
návštěvě byl. V rámci každé hodnocené
kategorie je také prostor na vyjádření
vlastních dojmů a postřehů z návštěvy muzea. Díky hodnocení návštěvníků
získávají zapojená muzea tolik důležitou
zpětnou vazbu. Portál je z pohledu muzejních institucí novým nástrojem propagace
jejich činnosti a informační platformou
o kvalitě nabízených služeb.
Portál je průběžně aktualizován za
účelem co největšího uživatelského pohodlí. Největší úpravy zaznamenala sekce

Aktuality, která má nově vlastní záložku.
Aktuality je možné vybírat podle typu (Výstava, Stálá expozice, Dětský program
apod.) nebo podle konkrétního data. Samozřejmostí je optimalizace portálu pro
mobilní zařízení.
Portál do-muzea.cz také od listopadu 2015 spolupracuje s portálem
eSbirky.cz. Instituce přihlášené do projektu Do muzea!, které zároveň prezentují
své sbírkové předměty a virtuální výstavy
na eSbírkách, mohou na obojí upozornit
ve svém profilu na portálu do-muzea.
cz. U muzeí označených logem portálu
eSbírky je možné si prohlédnout jejich
virtuální výstavy či digitalizované muzejní sbírky online – stačí pouze kliknout
na logo eSbírky. Z profilu na eSbírkách
se naopak návštěvník může jednoduše
dostat na portál do-muzea.cz a získat
informace o aktuálním dění v muzeu,
které ho zajímá.
Z aktivních uživatelů portálu jsou
každý měsíc vybírání tři, kteří získávají
věcné ceny či volné vstupenky do muzeí.
Uživatelé také mohou svými hodnoceními
rozhodnout o návštěvnicky nejoblíbenějším muzeu v České republice.

Soutěž Muzeum roku
Z hodnocení návštěvníků na portálu
do-muzea.cz vychází i soutěž Muzeum
roku, vyhlašovaná Ministerstvem kultury
ČR, Asociací muzeí a galerií ČR, z. s.,
a Českým výborem ICOM, jako součást
mediální kampaně Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis.
V prvním ročníku se stal nejpopulárnějším muzeem, které se může pyšnit
titulem Muzeum roku 2015, Památník
Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Na
druhém a třetím místě se umístily Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou
Mendelianum a Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti se svojí pobočkou
Památník Velké Moravy ve Starém Městě.
Od 1. dubna 2016 do 31. března
2017 probíhá na portálu do-muzea.cz
druhý ročník soutěže Muzeum roku, jehož
výsledky budou vyhlášeny v květnu příštího roku v rámci slavnostního předávání
Cen Gloria musaealis 2016.

Věstník AMG 4 /2016

z činnosti amg

Jak pracuje tým
aneb Ohlédnutí za
přerovským kolokviem
Kateřina Tomešková
Komise pro PR a muzejní
pedagogiku AMG

„Nejlepší věc na týmové práci je to, že
máte ostatní na své straně.“
Margaret Carter

Foto: Luboš Vyňuchal, MKP

Na samotném sklonku prvního letního měsíce, konkrétně ve dnech 27. a 28. června, se stalo přerovské muzeum místem
pracovního setkání českých muzejníků.
Na Kolokvium Přerov 2016 s názvem
„Jak pracuje tým“ přijelo na devadesát
účastníků z celé České republiky, které
navíc posílila i jedna kolegyně z Nového
Zélandu. Společně s pracovníky Muzea
Komenského v Přerově nakonec vzniklo
velké „stohlavé“ společenství, které tvořili
odborníci z celé škály muzejních profesí. Muzejní projekt, který oslovil takové
množství zájemců, vznikl díky spolupráci
Asociace muzeí a galerií České republiky,
z. s. (konkrétně pod záštitou Komise pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku
při AMG a Komise pro muzejní management AMG) a přerovským muzeem.

Diskuzní část programu ve Velkém sále
Městského domu v Přerově
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O tom, že muzejníci přijeli do města
na řece Bečvě (historicky spjatým s významnými českými učiteli Komenským
i Blahoslavem) především za inspirací, jak
efektivně spolupracovat při budování prezentačních a edukačních aktivit, svědčí
nejen nabitý program Kolokvia, ale i jejich
vlastní zájem diskutovat o problémech
současné muzejní praxe. V průběhu dvou
dnů zaznělo celkem osmnáct odborných
příspěvků, přednášek a prezentací, přičemž obsah nejedné z nich se opíral jak
o názory našich i světových odborníků,
tak o výsledky nejnovějších kvalitativních výzkumů. Za přednáškovým pultem
se tentokrát vystřídali nejen odborní
pracovníci muzeí, ale také uznávaní zástupci akademické půdy (doc. Mgr. Petra
Šobáňová, Ph.D., PhDr. Pavla Kotyzová,
Ph.D. a RNDr. Jiří Sádlo, CSc.) i neméně
významní ředitelé muzeí (PhDr. Zuzana
Strnadová a PhDr. Eva Dittertová).
Kromě toho měli účastníci akce také
příležitost na vlastní kůži zažít několik
ukázek z animačních programů, které
toho času probíhají na přerovském zámku i na pracovišti Ornitologické stanice
v Přerově. Zvláštní příležitost nahlédnout
do aktuálně otevřených výstav „Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví“ nebo
„Jak semena putují…“, a tudíž i možnost
seznámit se s praktickým využitím jejich
edukačního potenciálu, znamenalo potěšit společenskovědně i přírodovědně
zaměřené kolegy a vyhovět jak jejich odbornosti, tak i jejich zájmům.
Věříme, že z programového bloku,
který o něco málo později proběhl formou
diskuze u kulatých stolů, si účastníci akce
odnesli také nejeden zajímavý zážitek
i zkušenost. Komunikace uvnitř menších
skupin vytvořených ze zástupců nejrůznějších muzejních profesí, která měla
podobu „world café“, pak ve slavnostních prostorách Velkého sálu Městského
domu Přerov postupně nabrala nejen na
vážnosti, ale také na tolik kýžené otevřenosti. Organizátorům se tak splnil jeden
z vytyčených cílů Kolokvia, protože se jim
ve výsledku podařilo vytvořit neformální
pracovní atmosféru vhodnou pro vzájemné sdělování profesních názorů a myšle-

nek, v níž vznikla celá škála návrhů na
užší či širší spolupráci mezi muzejníky.
Není divu, že na samotném sklonku
prvního programového dne pak sklidila největší úspěch dvě večerní kulturní
vystoupení „s hvězdičkou“, při nichž si
mohli muzejníci odpočinout, ale také se
lecčemus užitečnému přiučit – od kolegů
z Přerova (z MKP a Folklórního souboru
Haná) nebo z Luhačovic (Luhačovického
okrašlovacího spolku Calma).
Druhý den přerovského kolokvia
se nesl ve znamení konání plenárního
zasedání Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku při AMG, na němž
kromě jiného proběhly volby do nového
výboru, do jehož čela byla řádně zvolena
Mgr. Jitka Pešková. Poté proběhl poslední
blok akce věnovaný prezentaci úspěšných
projektů, na nichž spolupracovaly týmy
zkušených muzejníků napříč profesemi.
Na závěr ohlédnutí za průběhem
akce si pak dovolujeme tímto srdečně
poděkovat každému jednomu z významných hostů, přednášejícím i účastníkům
přerovského kolokvia, ale také všem jeho
organizátorům. Za pracovníky přerovského muzea chceme věřit tomu, že vzájemné sdělování zajímavých profesních
myšlenek, k němuž nesčetněkrát došlo
v průběhu prezentované akce, ve výsledku prospěje k širšímu otevírání českých
muzeí návštěvníkům.
Jako pěknou vzpomínku na průběh
přerovského kolokvia přidáváme tři elektronické odkazy, které se nám podařilo
v čase konání akce zachytit v Přerovském
deníku, TV Přerov a v rozhlase.
Podrobné informace o programu Kolokvia, včetně jeho bohaté fotodokumentace a odborných příspěvků i prezentací,
najdete k možnému stažení na webových
stránkách přerovského muzea i AMG (na
stránkách Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku při AMG). Obsah
odborných příspěvků, které zazněly na
popisované akci, se navíc stane jádrem
tištěného sborníku, jehož vydání podpořilo MK ČR prostřednictvím spolupráce
s MCMP při MZM v Brně.
Za laskavou podporu všech sponzorů
a příznivců kolokvia tímto děkujeme.
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3 500 názorů na
muzea a kulturní
krajinu
Generální konference
ICOM v Milánu

Zahajovací večer konference v Castello Sforzesco

nepotkali. V hlavním programu se ocitlo
pět českých přednášek (Milan Hlaveš:
Czech Glass and the Cultural Landscape,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze;
Simona Juračková: On website for everyone?, Národní památkový ústav; Helena Koenigsmarková: Light and Glass
Society – Research and cooperation on
the history of glass chandeliers, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Tereza Křížkovská: Interactive exhibitions
as a means of informal film education
for the public, Katedra filmových studií
FF UK; Martina Lehmannová: Because
of Tuberculosis. History and contemporary situation in production of tapestries
in Czech Republic, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze).

Řada účastníků měla panelové příspěvky. Velký význam má vyzvání Vojtěcha Blodiga, kurátora Památníku Terezín,
přispět textem The Auschwitz-Birkenau
State Museum and an artist's claim to
portraits of holocaust victims made in
Auschwitz for Josef Mengele do výroční
publikace ICOMu (Bernice L. Murphy, ed.:
Museums, Ethics and Cultural Heritage,
London-New York, 2016)

Nové vedení i logo
V rámci generální konference proběhly
i pravidelné volby do předsednictva. Novou
prezidentkou ICOM je Suay Aksoy z Turecka, místopředsedy jsou: Alberto Garlandini z Itálie, Laishun An z Číny, pokladníkem zůstává Peter Keller z Rakouska.

Foto: ICOM

Ve dnech 3.–9. července 2016 se konala v Miláně generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM. Její téma
rezonovalo s tématem Mezinárodního
dne muzeí: Muzea a kulturní krajina.
Do Milána zavítalo na 3 500 muzejních
pracovníků. Do hlavního přednáškového
programu přijaly pozvání osobnosti globálního významu: Orhan Pamuk, Christo, Michele de Lucchi, David Throsby.
Na půdě mezinárodních komisí proběhly
stovky specializovaných přednášek.
O tom, že Itálie bude pořadatelskou
zemí generální konference, bylo rozhodnuto na plenárním zasedání v Paříži
v roce 2012. Od té chvíle italští kolegové intenzivně připravovali organizaci
a také rozpracovávali zvolené téma Muzea
a kulturní krajina. Prvním milníkem jejich
usilování se stala Sienská charta podepsaná v roce 2014, která popisovala charakter italské kulturní krajiny a její vztah
k muzeím. Následovalo setkání předsedů mezinárodních komisí na konferenci
v Brescii v listopadu 2015. Členům Českého výboru ICOM představila konferenci
generální ředitelka ICOM Anne-Catherine
Robert-Hauglustaine na plenárním zasedání ČV ICOM v únoru 2016 v Praze.

Foto: ICOM

Martina Lehmannová
Český výbor ICOM

Česká republika byla v Miláně významně zastoupená. Díky dotaci Ministerstva
kultury mohl Český výbor ICOM podpořit účast 26 muzejníků. Vedle toho jsme
napsali doporučující dopisy, díky nimž
získali tři muzejníci grant „Young Member“ pokrývající konferenční poplatek,
letenku a ubytování. Kromě toho přijelo
do Milána dalších osm muzejních pracovníků a možná další, které jsme v Miláně
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Foto: ICOM

Česká účast

Na konferenci bylo představemo nové logo a značka ICOM
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Členy exekutivy se stali Vinod Daniel z Austrálie, Carlos Roberto Ferreira
Brandão z Brazílie, Hilda Abreu de Utermohlen z Dominikánské republiky, Carina
Jaatinen z Finska, Emma Nardi z Itálie,
Inkyung Chang z Jižní Koreje, Maria
de Lourdes Monges Santos z Mexika,
Leontine Meijer-Van Mensch z Německa,
Diana Pardue z USA, Carol Scott z Velké
Británie, Terry Simioti Nyambe ze Zambie. Regine Schulz z Německa se stala
předsedkyní Advisory committee.
Členové exekutivy pracují pro ICOM
dobrovolně a na vlastní náklady, ze strany ICOM jim není proplácena ani cesta.
Finanční podporu jim zajišťují země, které
je nominovaly, přímo ministerstva kultury,
v západoevropských zemích pak členové
exekutivy financují práci pro ICOM z rozpočtů vlastních muzeí.
Z praktických výstupů je nutné informovat o změně vizuálu ICOM. Nové
logo se postupně ocitne na webových
stránkách a všech materiálech vydávaných ICOM. Brzy nás bude čekat výměna
průkazek, snad možná až tak dramatická,
že každý rok bude nová emise. Systém
plastových průkazek se známkami má
totiž jisté nevýhody. Etická komise informovala o tom, že bude reagovat na podněty svých členů a zpřísňovat dohled nad
dodržováním etického kodexu. Zároveň
ale nebudou vydávány další speciální etické kodexy, jako byl ten pro přírodovědná
muzea, ale k jednotlivým oblastem budou
vydávány samostatné doplňující výklady.

Hvězdy konference
Největší pozornost byla zaměřená na
hlavní řečníky. Oproti konferenci v Rio de
Janeiru, kde přednášely lokální osobnosti,
pozvali Italští kolegové spíkry světového
významu, kteří mají co říct k současnému
muzejnictví. Hlavním řečníkem byl Orhan
Pamuk, laureát Nobelovy ceny za literaturu v roce 2006 a autor románu Muzeum nevinnosti (2008), jehož převedení
do skutečného muzea bylo v roce 2014
oceněno v rámci soutěže European Museum of the Year Award (EMYA). Pamuk
hned na úvod většinu účastníků zklamal,
protože se konference osobně nezúčast-
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Christo a bývalý president ICOM Hans-Martin Hinz

nil a pouze mluvil do kamery z expozice
svého muzea v Istanbulu. Někteří pak
byli pohoršeni tím, že četl části své knihy
(jednalo se ale z valné většiny o ty, kteří
ji sami nečetli).
Následující diskuze byla nicméně
živá a dlouhá. Pamuk ve své přednášce pronesl několik tezí, které konvenují
zejména malým muzeím. Mírou všeho
je člověk ve smyslu individuality. Muzea
nemají představovat historii, ale vyprávět
příběhy, nemají představovat národy ale
lidi, nemají být epická ale lyrická. Budoucnost muzeí podle něj spočívá v našich domovech, malá muzea jsou blíže
člověku, velkých muzeí se lidé bojí. Malá
muzea podle něj jsou levnější na provoz
a mohou být i finančně soběstačná. Jako
příklad uváděl finanční situaci Muzea nevinnosti, což není zcela fér. Velmi dobrá
byla poznámka směrem ke kurátorům.
Podle Pamuka by měli být víc jako umělci,
neusilovat o absolutní serióznost, korektnost nebo vyváženost, ale měli by mít odvahu představovat názory, protože právě
kurátoři tím, že znají své obory nejlépe,
mohou názory vlastní i svého okolí měnit.
Nejdůležitější pak je to, aby své práci věřili
a byli na ni hrdí.
Velmi očekávaná byla přednáška Christa, rodáka z Bulharska, který
na přelomu let 1956/1957 emigroval
přes Československo do Vídně. Tento umělec proslul svými „obalovacími“

projekty, z nichž nejznámější je zabalení
budovy německého Reichstagu v roce
1995 před zahájením jeho rekonstrukce.
Christo představil své projekty a také
mluvil o tom, jak pracuje. Jeho poslední
projekt „The Floating Piers“, molo zabalené zlatavou látkou na jezeře Iseo
u Brescie, přilákal během tří týdnů 1 600
000 lidí a tisíce dalších kroužily kolem na
lodičkách. Christo dělá náročné projekty,
sám tvrdí, že nemají hlubší smysl a jeho
hlavním cílem je pouze vyvolat estetický
zážitek. Také říká, že veškeré projekty
financuje pouze z prodeje svých kreseb.
Nevyjádřil se už ale k tomu, že za projektem „The Floating Piers“ stála zbrojařská
firma Beretta, jejíž majitelé patří mezi
sběratele Christových skic.
Dalším řečníkem byl Michele De Lucchi, italský architekt a designér, vůdčí
představitel postmoderny, člen hnutí
jako Cavart, Alchimia nebo Memphis.
O své tvorbě mluvil velmi otevřeně, popisoval svá ikonická díla jako je křeslo
First (1983), nebo lampa Tolomeo pro
Artemide vyráběná od roku 1987 dodnes,
i nerealizované projekty. Vysvětloval dobovou atmosféru, která dovolila, aby i nefunkční návrhy byly vyráběny a prodávány.
V soukromém rozhovoru pak dodal, že
má největší radost z toho, když muzea
jeho předměty používají v provozu, a až
na druhém místě, když jsou uložené ve
sbírkách.
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Nové výzvy
Posledním příspěvkem do hlavního programu společného pro všechny účastníky
byla panelová diskuze na téma „Společenská role muzeí: Noví migranti, nové
výzvy“. Zúčastnili se jí David Fleming,
ředitel Národního muzea v Liverpoolu, předseda Federace mezinárodních
muzeí lidských práv a předseda britské
Muzejní asociace; Robin Hirst, ředitel
Muzea Victoria v Austrálii; Marlen Moliou, předsedkyně ICOM-CAMOC (mezinárodního výboru pro městská muzea),
pracovnice Athénské univerzity a Giusi
Nicolini, starostka ostrovů Lampedusa
a Linosa. Jejím projevem byla diskuze
zahájena. Velmi ocenila funkci muzeí pro
společnost, která se ukázala právě během
uprchlické krize. Migranti přicházející na
Lampedusu jsou internovaní v táborech,
kde přes veškeré snahy vládne chaos způsobující nedůvěru. Když se podařilo pro
uprchlíky zpřístupnit místní muzeum,
byla znatelná změna v jejich chování,
protože se ocitli v prostředí, kterému důvěřovali. David Fleming mluvil o tom, že
by se měla rozšířit role muzeí o sociální
aktivismus a skrze výstavy v nich vést
debatu o problémech současnosti jako
jsou migrace, moderní otroctví, korupce,
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pedofilie, etnická a ekonomická nesnášenlivost, nebo past korektnosti. Robin
Hirst představoval projekty muzea ve
Viktorii, kterými se snažili připomenout
zapomnětlivé australské společnosti, že
je sama tvořena z 97 % přistěhovalci.

Programy výborů
Odpoledne po hlavních přednáškách byla
věnovaná programům mezinárodních výborů. Poprvé se všechny konaly zároveň
pod jednou střechou. Účastníci měli jedinečnou možnost přecházet mezi různými
výbory a velmi jí využívali. Tak se například
stalo, že na přednášku ředitele milánské
Brery Jamese M. Bradburna, zorganizovanou mezinárodní komisí pro umělecké
řemeslo a design ICDAD, přišlo obrovské
množství lidí a kvůli naplnění kapacity
sálu muselo mnoho zájemců zůstat venku
za dveřmi. Bradburne představil současnou situaci Brery a italských muzeí vůbec.
Státní muzea byla zřizovaná, stejně
jako u nás, jako příspěvkové organizace
s ještě silnější závislostí na ministerstvu
kultury. V roce 2014 došlo ke změně
a 20 vybraných institucí získalo větší

nezávislost a právní formu nadace. Proběhly mezinárodní konkurzy na ředitele
– Bradburne je jedním z jejich vítězů. Obdivuhodně charismatická osobnost, která
nikoho nenechá na pochybách o tom,
že muzejní práce je nesmírně důležitá
a má smysl. Zároveň zdůrazňoval zodpovědnost, kterou máme. Ta začíná už
uvědoměním, že veřejně zřizovaná muzea
do svých sbírek nekupují předměty, ale
právo se o ně starat. Zdůrazňoval také,
že v muzejních projektech musíme klást
důraz na interpretaci, která nemusí být
nutně kurátorská, ale třeba i osobností
z jiných oborů. Rádo by se uvěřilo, že
Bradbudne, který zná české muzejnictví
z osobní zkušenosti, se v tomto inspiroval výstavou „The Best of“ Moravské
galerie v Brně, která v roce 2011 oslovila
osobnosti české společnosti, aby se staly
jejími kurátory.
Podrobné informace o dění v jednotlivých mezinárodních komisích se dočtete
na webu Českého výboru ICOM. Příští
generální konference ICOM se bude konat v roce 2019 v Kyotu a v roce 2022
doufejme v Praze...

Foto: ICOM

Řada muzejníků si přivstala na přednášku Davida Throsbyho, australského
ekonoma, který se věnuje přínosu kultury světové ekonomice, v čemž navazuje
na průkopnické dílo britského ekonoma
Alana Peacocka. Mluvil o hodnotách využitelných a nevyužitelných (use/non-use
value). Zdůrazňoval, že muzea mají hodnotu i pro ty lidi, kteří do nich nechodí.
Hlavním přínosem muzeí pro civilizaci je
podle Throsbyho to, že udržují kulturní
dědictví pro budoucí generace. Hlavním
kapitálem muzeí je autenticita sbírkových
předmětů, kterou současná média nemají
k dispozici. Zároveň doporučuje muzeím
obsadit virtuální prostor daty digitalizovaných předmětů, která pomáhají muzea
propagovat. Virtuální výstavy ale považuje za přežitek. Snažil se poukázat i na to,
že rozkvět v současnosti zaznamenávají
soukromá muzea.

Suay Aksoy, prezidentka ICOM pro období 2016—2019, a výkonná ředitelka ICOM
Anne-Catherine Robert-Hauglustaine
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rejstřík článků / věstník amg / ročník 2015

Aktuálně
Nebojte se darů

č. 1

s. 2

Zápis ze zasedání Senátu AMG
Dne 11. prosince 2014 v NM	
Dne 26. února 2015 v NM
Dne 27. května 2015 v NM	
Dne 23. září 2015 v NM
Dne 3. prosince 2015 v NTM

č. 1
č. 2
č. 3
č. 5
č. 6

s. 23
s. 19
s. 21
s. 16
s. 22

Z činnosti AMG
V první linii...
Schůze Komise pro bezpečnost v muzeích AMG
Seminář knihovníků muzeí a galerií
Slovo předsedy před XI. Sněmem AMG
AMG a vícezdrojové financování
Zasedání Krajské sekce hl. m. Prahy AMG
Pozvánka na XI. Sněm AMG	
Kandidátní listina pro volby do funkcí v AMG
XLIII. seminář Archeologické komise AMG
Seminář knihovníků muzeí a galerií
Za inspirací do Plzně
Seminář Etnografické komise AMG

č. 2
č. 2
č. 3
č. 4
č. 4
č. 4
č. 5
č. 5
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

s. 26
s. 26
s. 24
s. 22
s. 23
s. 24
s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 27
s. 28

Zprávy
Pozvání do Plzně
č. 1
Plzeň – hlavní město kultury
č. 1
Muzea pro udržitelnou společnost
č. 1
Kolečko 1. pomoci a záchranných prací
č. 1
Dvacátý ročník Veletrhu muzeí v Třebíči
č. 2
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby č. 2
Do muzea!
č. 2
Nový systém sledování mobility sbírek
č. 2
Zapojte se do kutilské výstavy v Jičíně
č. 2
Úspěšná sbírka Oblečme obra Drásala
č. 2
Muzea a program IROP
č. 3
V záři světel
č. 3
Co v tom muzeu vlastně děláme
č. 3
Bratislavské setkání
č. 3
Děvět týdnů baroka
č. 3
The Best in Heritage
č. 3
Čtvrt století úředníkem
č. 3
Evropské muzejní soutěže 2015
č. 4
Web AMG v novém kabátě
č. 4
Bezbariérovost – povinnost nebo volba
č. 4
Prokop Diviš mezi námi
č. 4
Muzeum Photo 2015
č. 4
Musaionfilm 2015
č. 4
Odcizené předměty
č. 4
Koncepce rozvoje muzejnictví schválena
č. 5
Edukační aktivity Muzea regionu Valašsko
č. 5
Poklad z Libouchce
č. 5

s. 27
s. 27
s. 28
s. 29
s. 23
s. 23
s. 24
s. 25
s. 25
s. 25
s. 25
s. 25
s. 26
s. 27
s. 28
s. 29
s. 29
s. 17
s. 18
s. 19
s. 20
s. 21
s. 22
s. 22
s. 20
s. 21
s. 21
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Rozhovor
Rozhovor s Jiřím Žalmanem
Rozhovor s Janou Horákovou
Rozhovor s Jiřinou Daškovou
Tři otázky Ondřeje Dostála a Davida Vuillaume

č. 1
č. 3
č. 4
č. 6

Otázky pro nové ředitele
Miroslav Vaškových

č. 4 s. 27

200 let českého muzejnictví
České moderní umění v Teplicích
Strážci paměti
120 let Muzea dr. Aleše Hrdličky

č. 1 s. 22
č. 2 s. 12
č. 5 s. 14

Koho to napadlo
Vně a uvnitř

č. 2 s. 13

Muzeologie a muzejnictví
Ztrácí se příběhy, vztahující se
k sbírkovým předmětům

č. 5 s. 13

Recenze
Akviziční a de-akviziční činnost muzeí
Muzejní expozice jako edukační médium
Smrtelné slasti
Výstava Národního muzea: Smrt
Svatojánské muzeum v Nepomuku

č. 2
č. 3
č. 3
č. 4
č. 4

Nové expozice
Nová expozice Slováckého muzea
Městské muzeum v Bechyni
Hornické muzeum Příbram

č. 2 s. 14
č. 3 s. 14
č. 4 s. 25

Představujeme
Městské muzeum Velvary
Dobrovická muzea
Muzeum nové generace

č. 2 s. 28
č. 5 s. 28
č. 6 s. 18

Příběh muzejního předmětu
Skleněná harmonika
Objev ve Slánském muzeu
Portrét malířky v hanáckém kroji

č. 2 s. 18
č. 3 s. 12
č. 6 s. 20

Metodická centra
MC pro knižní kulturu a literární muzea
Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii

č. 2 s. 29
č. 4 s. 25

Personálie
Jan Sekera
K jubileu Aleny Petruželkové
Tomáš Řídkošil
Jubileum Jarmily Kučerové

č. 1
č. 3
č. 4
č. 4

s. 18
s. 19
s. 15
s. 16

s. 16
s. 16
s. 18
s. 11
s. 13

s. 29
s. 30
s. 28
s. 29
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rejstřík článků / věstník amg / ročník 2015

Evropské fondy
Ohlédnutí za ROP v KH kraji
Ohlédnutí za ROP v Libereckém kraji
Ohlédnutí za ROP v Kraji Vysočina

č. 1 s. 30
č. 2 s. 27
č. 5 s. 29

Přeshraniční spolupráce
Partnerství Muzea Novojičínska s NM v Kielcích č. 4 s. 26
Z konferencí
V první linii... potřetí
Bayreuth

č. 5 s. 25
č. 5 s. 26

Publikace
Byl to můj osud...
Museum Silesiae
M revue
Oldřich Kulhánek
Metodika péče o orientální koberce
Nové publikace EÚ MZM
Záchrana, obnova a zpřístupnění důlních děl
Muzejní prezentace sbírek

č. 2
č. 2
č. 3
č. 4
č. 4
č. 5
č. 6
č. 6

s. 29
s. 30
s. 31
s. 29
s. 30
s. 31
s. 32
s. 32

Pozvánky
Zpráva o knize
Muzejní NEJ
Zámek plný knih
Maurice Pellé – Zdenka Braunerová
...A možná přijede na koze
Jíídlo
Buducnost tradice

č. 3
č. 5
č. 5
č. 5
č. 6
č. 6
č. 6

s. 30
s. 30
s. 30
s. 30
s. 30
s. 30
s. 31

Téma / 25 let AMG
Slovo předsedy AMG	
Minulé úspěchy a nové výzvy
Prostor jistoty a správného vývoje
Gratulace k narozeninám
Společně za ochranou kult. dědictví
Pozdrav zo Slovenska
Než byla AMG založena...
Vzpomínka na vznik AMG
Čtvrt století diskuze
Asociace na přelomu tisíciletí
AMG v letech 2003–2006
Příležitost k zamyšlení

č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1

s. 3
s. 5
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11
s. 13
s. 15
s. 16

Téma / Depozitáře muzeí
Bezpečnostní podmínky depozitářů
K depozitářům z hlediska preventivní péče
Centrální depozitář UPM
Do Lázní!
Nové depozitáře ve Zlíně
Stavba depozitáře MMP

č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2

s. 2
s. 3
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
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Konverze školy na depozitář MVT
Nová publikace k problematice depozitářů

č. 2 s. 10
č. 2 s. 11

Téma / Gloria musaealis 2014
Sláva muzejní v novém hávu
Výsledky XIII. ročníku
Otázky pro nové členy čestného výboru
Pořadí prvních deseti míst

č. 3 s. 2
č. 3 s. 3
č. 3 s. 12
č. 3 s. 13

Téma / Muzejní statistika
Statistika nuda je?
Od počátků statistiky k ročnímu výkazu
Statistická data v oboru muzejnictví
Možnosti a meze analýzy statistických dat
Benchmarking jako metoda sledování výkonnosti
Muzejní statistika ve světle mezinárodní
spolupráce
Téma / Virtuální muzeum
Proč budovat virtuální muzeum
Revize Virtuálního muzea Kanady
Výstavy ve virtuálním světě
Muzeum bez hranic
Virtuální ekomuzeum
Muzea a web
Zpráva o knize

č. 4
č. 4
č. 4
č. 4
č. 4

s. 2
s. 2
s. 5
s. 7
s. 9

č. 4 s. 10

č. 5 s. 2
č. 5 s. 4
č. 5 s. 5
č. 5 s. 7
č. 5 s. 9
č. 5 s. 10
č. 5 s. 12

Téma / XI. Sněm AMG a konference NEMO v Plzni
V Plzni zasedal XI. Sněm AMG	
č. 6 s. 2
Usnesení XI. Sněmu AMG
č. 6 s. 4
25 let Asociace muzeí a galerií ČR
č. 6 s. 6
Otázky pro novou Exekutivu AMG
č. 6 s. 8
Mezinárodní konference NEMO v Plzni
č. 6 s. 12
Jak pracovat s návštěvníky
č. 6 s. 13
Generální shromáždění NEMO
č. 6 s. 15
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Jaroslav Koliha

Muzeum romské kultury
Ron Glasbeek: Smoky Pictures
6. 8. – 30. 9. 2016

Bělá pod Bezdězem
Podbezdězské muzeum
Uvolněná šedesátka
Není tu náboženská poušť
Myslivost

Mozart v muzeu
10. 5. – 30. 10. 2016
10. 6. – 30. 9. 2016
6. 9. – 31. 10. 2016

Benešov
Muzeum Podblanicka
Od secese k dnešku II.: 50.–80. léta

1. 5. – 30. 9. 2016

22. 6. – 28. 8. 2016
22. 6. – 28. 8. 2016
22. 6. – 28. 8. 2016

Ten umí to a jiný tohle aneb Jak se živili
lidé na Blatensku
10. 6. – 31. 8. 2016
Dana Kyndrová: Rituály normalizace, odchod sovětských
vojsk & František Dostál: Všední dny 17. 9. – 13. 11. 2016

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
1. 6. – 30. 9. 2016
21. 6. – 30. 9. 2016
23. 6. – 30. 9. 2016

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Arpád Puška
Jak se vyvolává fotografie?

1. 8. – 31. 10. 2016
1. 8. – 31. 10. 2016

Země na obzoru. Objevujeme
Ameriku

22. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Autíčka 1:18
Brno na dvou kolech

1. 1. – 31. 12. 2016
1. 1. – 31. 12. 2016

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Hasiči: Tradice a současnost
Tajemství hlíny
Česká kresba

20. 5. – 28. 8. 2016
28. 7. – 4. 9. 2016
15. 9. – 27. 11. 2016

Březnice
Městská obrazárna – Galerie Ludvíka Kuby
a Městské muzeum Březnice
Svatá Hora

1. 5. – 30. 9. 2016

Bučovice
Muzeum Bučovice
Hvězdy stříbrného plátna

15. 6. – 28. 8. 2016

Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
30. 7. – 31. 8. 2016
9. 9. – 9. 11. 2016

Čáslav
NZM – Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2016

Městské muzeum a knihovna Čáslav
28. 4. – 1. 11. 2016

Místodržitelský palác
Off program
16. 6. – 30. 10. 2016
Nominace!!! Národní cena
za studentský design
16. 6. – 30. 10. 2016
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016

Uměleckoprůmyslové muzeum
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016

Pražákův palác
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016
Tabula rasa: Propojené světy
aneb Manýrismus designu
16. 6. – 30. 10. 2016
Které zrcadlo chceš olizovat?
16. 6. – 30. 10. 2016
Adéla Svobodová: Antiobjekt
17. 6. – 30. 10. 2016

Muzeum města Brna
Vysílá studio Brno
Vladimír Kopecký: Dálky a póly
Prolínání na konci léta
Bohuslav Woody Vasulka: Mystery
of Memory

1. 5. – 30. 9. 2016
1. 5. – 31. 12. 2016

Výstava SŠUM Brno
Egypt: Dar Nilu

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Martin Rajniš: První architektura

To nejkrásnější z neolitu
Hroby barbarů

Technické muzeum v Brně

Blatná
Městské muzeum Blatná

Kdo si hraje, nezlobí III.
Karel IV. a my
Kouzlo českého parfémového
a bižuterního skla

28. 4. – 31. 12. 2016

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM

Pavilon Anthropos

Beroun
Muzeum Českého krasu
Barvířské rostliny
Neviditelný lidský svět
Jan Calta: Krámky a jiná zátiší

23. 6. – 18. 9. 2016

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

23. 6. – 31. 12. 2016
8. 7. – 4. 9. 2016
25. 8. – 25. 9. 2016
15. 9. – 6. 11. 2016

Zkamenělá minulost
Pozdní český symbolismus v grafické
tvorbě 1. pol. 20. století

1. 4. – 30. 9. 2016
15. 8. – 11. 9. 2016

Žižkovo nám. 197
Pavel Hlavatý

15. 8. – 11. 9. 2016

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Přírůstky za posledních 10 let
2. 6. – 4. 9. 2016
Rudolf Svoboda: Sochy & Vladimír Svoboda:
Obrazy
15. 9. – 20. 11. 2016
Johann Siegert (1870–1930)
3. 3. – 31. 8. 2016
Vlastimil Andršt: Fotografie
Lužických hor
11. 9. – 23. 10. 2016
Blanka Jakubčíková: Ba(cool)ky
2. 7. – 31. 8. 2016
Zdeněk Šulc
11. 9. – 23. 10. 2016
Památky z 1. sv. války na Českolipsku 26. 6. – 18. 9. 2016
Příběhy a pověsti poutních míst Šluknovska 2. 6. – 4. 9. 2016
95 let skautské organizace
17. 9. – 20. 11. 2016

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
S elegancí a noblesou

7. 8. – 2. 10. 2016

Česká Třebová
Městské muzeum
Kýč jak bič aneb To jsme měli doma taky 23. 6. – 4. 9. 2016
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kalendárium výstav

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Stromy jako domy
Vltavíny a jiná přírodní skla
Tajemná Indonésie
Výstava historických kol
Svět loutek a jejich kamarádů

22. 4. – 19. 8. 2016
7. 5. – 31. 12. 2016
18. 5. – 31. 12. 2016
18. 5. – 31. 10. 2016
28. 5. – 31. 8. 2016

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Narození, svatba, smrt v lidové kultuře
Dávná touha cestovatelská

12. 4. – 30. 9. 2016
1. 9. – 31. 12. 2016

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Muzejní jubilejní výstava
20. 4. – 2. 10. 2016
Od Šumavy k Tatrám. Historické lidové
Československa
4. 6. – 2. 10. 2016

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice

Dobrovice
Dobrovická muzea
11. 6. – 30. 12. 2016
15. 7. – 30. 12. 2016
20. 8. – 30. 11. 2016
1. 9. – 31. 12. 2016

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Domažlické cechy
26. 5. – 31. 10. 2016
Sýrie
23. 6. – 4. 9. 2016
Po stopách brouka Pytlíka aneb Hmyzí hrdinové knížek
Ondřeje Sekory očima entomologa
1. 9. – 31. 12. 2016

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Kavárna, cukrárna aneb Sladké léto
v muzeu

9. 6. – 18. 9. 2016

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Láska je radost srdce

29. 7. – 18. 9. 2016

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
5. 6. – 28. 8. 2016
8. 9. – 6. 11. 2016
11. 9. – 16. 9. 2016
15. 9. – 13. 11. 2016

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Antonín Mánes
František Kaván
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5. 7. – 28. 8. 2016
17. 9. – 6. 11. 2016

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Čaj um prum
Jaromír 99 / Mezery

4. 6. – 2. 10. 2016
25. 6. – 2. 10. 2016

NZM Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti
a rybářství
Nová stálá expozice: Lesnictví
Jiří Židlický
Příroda v ilustraci
Johann Georg Hamilton

od 25. 6. 2016
1. 4. – 20. 8. 2016
29. 7. – 31. 10. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Hlučín v proměnách času

23. 6. – 20. 11. 2016

Eva Vlasáková: V zahradě kouzelníka

13. 7. – 11. 9. 2016

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Morava – ztracená řeka
Včelařství v minulosti a dnes

9. 6. – 2. 10. 2016
23. 6. – 9. 10. 2016

Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Větrné mlýny v ČR

14. 5. – 30. 9. 2016

Hrabyně
SZM – Památník II. světové války
Odchody a návraty

Háčkované panenky
1. 5. – 31. 8. 2016
Máchovo jezero – obrazy ze sbírek muzea, exlibris Pavla
Formana
4. 5. – 27. 10. 2016
Máchovo jezero v průvodcích
4. 5. – 16. 10. 2016
Máchovo jezero v dílech výtvarných
umělců 19.–21. století
5. 7. – 27. 10. 2016

Papírový svět
Jak semena putují krajinou
Živé houby v muzeu
IX. beskydské trienále řezbářů

Výstava fotografií
Střípky z historie

Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Ten sbírá to a ten zas tohle …
4. 6. – 4. 9. 2016
Česká Kanada objektivem Jiřího Nováka
1. 7. – 4. 9. 2016
Obrazy Petra Vlacha
10. 9. – 9. 10. 2016

Obec baráčníků Dobrovice
Thurn Taxisová na Dobrovicku
Od motyky k traktoru
Cukrovary a cukrovarníci v obrazech

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém

25. 6. – 4. 9. 2016
17. 9. – 13. 11. 2016

1. 4. – 30. 11. 2016

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Život v pevnosti aneb Všední i sváteční život obyvatel
Hradce Králové v 19. století
25. 2. – 13. 11. 2016
Ve stínu války
1. 7. – 13. 11. 2016
Jiří Cvrkal: Výstava fotografií
2. 8. – 12. 9. 2016

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Lázně Teplice nad Bečvou
Sochy Jiřího Kačera
Díla Evy Vlasákové
Hranický box

10. 6. – 4. 9. 2016
11. 8. – 25. 9. 2016
7. 9. – 13. 11. 2016
15. 9. – 20. 11. 2016

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Tři obzory Jana Obšila
Tereza Lochmannová: Kdo lehá se psy

26. 6. – 28. 8. 2016
4. 9. – 25. 9. 2016

Cheb
Muzeum Cheb
Tajemný svět lišejníků

19. 8. – 30. 10. 2016

Galerie výtvarného umění v Chebu
Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský
29. 6. – 2. 10. 2016
Friedrich Feigl: Oko vidí svět
30. 6. – 25. 9. 2016
Luděk a Radek
25. 6. – 4. 9. 2016
Mistři '76. Čtyřicet let od vítězného dloubáčku
Antonína Panenky
23.6. – 30. 10. 2016
František Tichý: Exhibice těla
5. 5. – 4. 9. 2016

Chlum
Muzeum východních Čech – Památník bitvy 1866
na Chlumu
Válečné museum 1866

1. 7. – 31. 12. 2016

Loutkové divadlo od r. 1850
Staré hudební nástroje
Kašparovo pidluke
Má vlast cestami proměn
Staré hudební nástroje
Evropská Karlova cena
Jindřich Štreit: Fotografie

Jindřichův Hradec
Dům gobelínů
4. 6. – 28. 8. 2016
2. 7. – 3. 9. 2016
2. 7. – 28. 8. 2016
7. 7. – 11. 9. 2016
9. 7. – 3. 9. 2016
8. 9. – 10. 11. 2016
17. 9. – 12. 11. 2016

Kostel sv. Kateřiny
Umění na útěku

9. 7. – 31. 10. 2016

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejbl a Hurvínek na poličce
Hurvínek má narozeniny!

22. 3. 2016 – 31. 1. 2017
2. 5. – 23. 10. 2016

Regionální muzeum v Chrudimi
Paleoart Chrudim 2016. Mamuti se řítí
na Chrudim
28. 5. – 28. 8. 2016
Gobi legend a mýtů zbavená
16. 9. – 13. 11. 2016

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Olgoj Chorchoj
Femme fatale
Jedním dechem
Lukáš Jabůrek
Hanuš Lamr
Jaroslav Bejvl: 75

17. 5. – 11. 9. 2016
10. 6. – 9. 10. 2016
24. 6. – 9. 10. 2016
13. 9. 2016 – 15. 1. 2017
14. 6. – 16. 10. 2016
31. 5. – 4. 9. 2016

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Nová stálá expozice: Hudba v Krušnohoří
od 1. 2. 2016
Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří
mezi gotikou a renesancí
11. 6. – 18. 9. 2016

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Cestička do školy

7. 6. – 4. 9. 2016

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
14. 6. – 4. 9. 2016

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Zebín – příběh jednoho vrchu

10. 6. – 25. 9. 2016

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Nonsens aneb Smysl hledám v nesmyslu 18. 3. – 31. 8. 2016
Josef Kos: Obrazy
24. 6. – 4. 9. 2016
Paličkovaná krajka
2. 8. – 4. 9. 2016

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2. 6. – 11. 9. 2016
1. 9. – 16. 10. 2016
8. 9. – 16. 10. 2016
15. 9. – 16. 10. 2016

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Řezby Petra Kameníčka
Výstava orchidejí
Karev IV.: Zlato pro korunu
Meziválečná architektura
v dolním Posázaví

3. 7. – 18. 11. 2016

Muzeum Jindřichohradecka
Nezranitelná armáda značky Baťa
První světová válka. Život v J. Hradci
2+1 Jubilant

28. 4. – 30. 12. 2016
26. 5. – 30. 12. 2016
18. 8. – 2. 10. 2016

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Nezranitelná armáda značky Baťa. Vojenské hračky
z 30.–40. let 20. století
28. 4. – 30. 12. 2016
I. sv. válka v Ohlasech od Nežárky
26. 5. – 30. 12. 2016
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
23. 6. – 18. 9. 2016
Petr Novák 70
1. 8. – 30. 8. 2016

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Pocta Karlu IV. od fotografů Alexandra Paula, Josefa Sudka,
Karla Neuberta, Karla Plicky ad.
28. 5. – 30. 12. 2016

Kačina u Kutné Hory
NZM – Muzeum českého venkova
Historie svateb na zámku
Luštěniny v kuchyni

1. 5. – 31. 10. 2016
12. 6. – 31. 10. 2016

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Maturity 2016
Sklo Jaroslavy Votrubové

10. 6. – 4. 9. 2016
11. 9. – 26. 11. 2016

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
111 let amatérské fotografie v Kladně 20. 5. – 2. 10. 2016
Jiří Štěpánek: Fotografie z patra
20. 5. – 11. 9. 2016
Romarising
16. 9. – 27. 11. 2016

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Hana Purkrábková, Karel Pauzer:
Vidět život
Inventura

25. 6. – 28. 8. 2016
3. 9. – 6. 11. 2016

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Dějiny poštovnictví na Jesenicku

Nuda, nuda
Dominik Oesterreicher
Slovenská malba dnes
TIMO

Marie Hoppe Teinitzerová

kalendárium výstav

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově

9. 4. – 31. 8. 2016
16. 4. – 25. 9. 2016
7. 5. – 30. 10. 2016
9. 9. 2016 – 31. 1. 2017

Papírový filigrán
Konec starých dobrých časů
Krajka v proměnách času
Anna Halíková: Krajka
Jindřich Bílek starší: Malíř Pošumaví
Homage JB: Vzpomínka na malíře
Jindřicha Bílka

25. 6. – 4. 9. 2016
25. 6. – 17. 11. 2016
25. 6. – 4. 9. 2016
25. 6. – 4. 9. 2016
14. 9. – 17. 11. 2016
14. 9. – 17. 11. 2016

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Iveta A. Dučáková: Překlenutí
19. 6. – 28. 8. 2016
Jindřich Zeithamml a Miloslav Moucha 23. 7. – 30. 10. 2016
Pavel Brázda
24. 7. – 25. 9. 2016
Schwandorf
14. 8. – 11. 9. 2016
Petra Jovanovská: Macedonian reflection 4. 9. – 30. 10. 2016

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Historické praní a žehlení

23. 6. – 30. 10. 2016

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Objevy pod pyramidami
Střední Polabí na počátku
raného středověku

15. 9. 2015 – 29. 9. 2016
9. 9. 2016 – 16. 9. 2018
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Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku

1. 4. – 30. 10. 2016

Králíky
Městské muzeum Králíky
Ve vzduchu a na vodě. Modely letadel a lodí
M. Halounka
3. 7. – 31. 8. 2016
Jaroslav Tichý: Fotografie
4. 9. – 31. 10. 2016

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Petr Pěnkava: Obrazy

8. 9. – 23. 10. 2016

Kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
7. 5. – 30. 9. 2016
1. 6. – 30. 9. 2016

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Svět dětství
A 13 a hosté

9. 6. – 28. 8. 2016
3. 9. – 2. 10. 2016

Kunín
Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
25. 6. – 30. 10. 2016

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Dorota Sadovská: Léčba bílou
Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu
Vjemy
XXL pohledů na současné slovenské
výtvarné umění

25. 6. – 23. 10. 2016

od 21. 5. 2016
26. 5. – 28. 8. 2016
11. 6. – 11. 9. 2016
11. 6. – 28. 8. 2016
11. 6. – 28. 8. 2016
3. 9. – 13. 11. 2016

24. 6. – 1. 9. 2016

1. 5. – 31. 8. 2016

Zámek Letohrad
27. 6. – 4. 9. 2016
9. 9. – 11. 9. 2016

Liberec
Oblastní galerie Liberec
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Nová stálá expozice: Městská obrazárna…to nejlepší
z depozitáře Městské galerie Litomyšl
od 1. 5. 2016
Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy
1. 7. – 2. 10. 2016
Neskutečné skutečno Bohdana
Kopeckého
2. 7. – 2. 10. 2016
4. 6. – 18. 9. 2016

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Via Belli 1866
Drahé kameny a minerály
Hana Čápová
Mirka Mádrová

26. 6. – 30. 9. 2016
3. 7. – 31. 8. 2016
17. 7. – 31. 8. 2016
4. 9. – 11. 10. 2016

Radek Pilař: Dětem pro radost

3. 6. – 23. 10. 2016

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Obojživelníci ve svém živlu

28. 6. – 28. 8. 2016

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
14. 4. – 6. 11. 2016

Malenovice
Hrad Malenovice
Na skle malované

2. 4. – 30. 10. 2016

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Výstava z dílny muzejního přírodovědce 28. 6. – 28. 8. 2016

Nová stálá expozice: Historie města Kyšperka/Letohdradu,
Významné osobnosti, Napoleonovy saně
od 31. 3. 2016
Jan Umlauf: Malíř a fotograf
15. 4. – 4. 9. 2016
Barbora Bartošová
15. 9. – 11. 11. 2016

Silvie Milková

16. 8. – 30. 10. 2016

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl

Příběhy z historie lázeňské léčby

Letohrad
Městské muzeum Letohrad

Expedice středověk
Výstava hub

2. 6. – 31. 8. 2016

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Šťastný život v secesi

Litoměřice, jak už je neznáme
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu

Tři bratři
4. 6. – 30. 10. 2016
4. 6. – 30. 10. 2016
4. 6. – 30. 10. 2016

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Ludmila Zusková: Žiju v první republice

44. mezinárodní dětská výtvarná výstava:
Škola? Vzdělání!
31. 5. – 30. 11. 2016

Regionální muzeum v Litomyšli

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Nová stálá expozice:
Lubomír Šilar: Altamira
Lubomír Šilar: Keramické objekty
Český rok podle Šárky Váchové
Karel IV. a jeho dvořan Petr Jelito
Český rok podle Šárky Váchové
Fenomén Igráček

Lidice
Památník Lidice

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Michal Sendivoj ze Skorska
Ivo Žídek: Kravařský rodák a tenorista

Dědictví rodiny Schindlerů
z Kunewaldu

Mechoboti Adolfa Lachmana
26. 5. – 19. 9. 2016
Jan Krtička: Romantická krajina
26. 5. – 4. 9. 2016
Německočeská výstava Liberec 1906 16. 6. – 18. 9. 2016
Punk v architektuře
16. 6. – 18. 9. 2016
Erwartung / Očekávání
16. 6. – 25. 9. 2016
Karel IV. a gotika na Liberecku a Žitavsku 8. 9. – 27. 11. 2016
Vladimír Birgus
8. 9. – 11. 12. 2016
Zuzana Růžičková: Gázotisky
8. 9. 2016 – 8. 1. 2017

26. 5. – 4. 9. 2016

Mladá Boleslav
Škoda Auto Muzeum
25 let společně: Škoda auto
& Volkswagen Group
13. 4. – 30. 8. 2016
Průkopník nové éry: 70 let legendárního vozu
Škoda Tudor
19. 5. – 4. 9. 2016

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Čína
Příběh bourání II. náměstí Míru
Radouč známá i neznámá

21. 6. – 25. 9. 2016
5. 7. – 4. 9. 2016
6. 9. – 2. 10. 2016

Počítačový dávnověk
Obrazy Jaroslava Korčáka
a Jaroslava Procházky

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
1. 7. – 31. 8. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Hasiči: Historie a současnost hasičského sboru
v Mohelnici
9. 6. – 25. 9. 2016

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Napříč čajem a krajinou
Malý festival loutky
Výstava zahrádkářů

1. 5. – 30. 9. 2016
31. 8. – 4. 9. 2016
1. 9. – 30. 9. 2016

Most
Oblastní muzeum v Mostě

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Václav Malina: Od imprese k abstrakci
25. 6. – 4. 9. 2016
Vendula Chalánková: Ilustrace
30. 6. – 4. 9. 2016
A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta
17. 9. – 13. 11. 2016
Jiří Středa: Sochy
17. 9. – 13. 11. 2016

Nejdek
Muzeum Nejdek
9. 6. – 11. 9. 2016

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Petr Hošťálek: Výstava historických motocyklů
a kol
1. 5. – 31. 10. 2016
František Max Kovář: Netolicko
2. 8. – 31. 8. 2016
Petr Luniaczek: Jihočeská lidová
architektura
1. 9. – 31. 10. 2016

Nová Paka
Městského muzea v Nové Pace
Suchardův dům
Dřevo a Jaroslav Doležal

17. 9. – 30. 10. 2016

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum
Letní výstava pro děti

26. 6. – 31. 8. 2016

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Jak jsme jezdili na dovolenou. Retropohled
do let sedmdesátých
23. 6. – 28. 8. 2016

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Řemeslo a umění ve skle
Nový Bor 2016

Čas dětství a her
Spolkový život ve Slezsku

2. 3. – 30. 8. 2016
1. 9. – 31. 12. 2016

Památník Petra Bezruče
Krása a tajemství starého Nizozemí

16. 3. – 20. 9. 2016

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Eduard Ovčáček: Grafika je dar

1. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Muzeum citer – Citerarium
17. 9. – 17. 10. 2016

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Eliška a Miroslav Jílkovi: Eltariel

23. 4. – 28. 8. 2016

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
O sportu
Výstava sochy sv. Anežky České
Švabinský, Vejrych a Kozlov

23. 6. – 28. 8. 2016
1. 8. – 7. 8. 2016
3. 8. – 30. 10. 2016

Dům U Jonáše
Josef Gočár – Grand
15. 6. – 4. 9. 2016
Veronika Bromová
15. 6. – 4. 9. 2016
Otakar Novotný. Sokolovna v Holicích 14. 9. – 20. 11. 2016
Prostor pro design. VŠUP
14. 9. – 20. 11. 2016

Východočeské muzeum v Pardubicích
Velká válka
Štěpán Bartoš: Noční chodec
Magie ženy mezi krásou skla
Starokladrubský kůň

21. 4. – 25. 9. 2016
28. 4. – 30. 11. 2016
18. 6. 2016 – 7. 1. 2017
7. 7. 2016 – 8. 1. 2017

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Umění kýče
Jak se zachraňuje socha / kniha?
Pelhřimovské stopy Pavla Janáka

13. 5. – 21. 8. 2016
14. 5. – 25. 9. 2016
5. 9. – 20. 11. 2016

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Přírůstky výtvarné sbírky muzea
22. 7. – 21. 8. 2016
Jaroslav Hladký: Sochy
4. 8. – 31. 8. 2016
Pavlína Lorinczová: Zobrazit obraz /
/ Setkat se
7. 8. – 31. 8. 2016
Kmeny západní Papuy
27. 8. – 23. 10. 2016
Olga Volfová: Písecká rodačka
2. 9. – 2. 10. 2016
Jiří Prachař a Jiří Řeřicha: Sochy a obrazy 6. 9. – 2. 10. 2016

Calcarius čili vápeník
24. 6. – 30. 9. 2016

29. 4. – 15. 8. 2016
30. 6. – 23. 9. 2016

Nový Knín
Hornické muzeum Příbram – Muzeum zlata Nový Knín
Stíny minulosti na fotografiích

Opava
Slezské zemské muzeum

Plasy
NTM – Centrum stavitelského dědictví Plasy

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Lenka Rašková: Klobouky
Nevídáno…

26. 8. – 30. 10. 2016
1. 9. – 30. 11. 2016

Setkání parních lokomotiv

Holubí pošta
8. 6. – 15. 9. 2016
Výstava prací žáků ZUŠ: Nejen o Mostě 14. 6. – 11. 9. 2016
Malí velcí zabijáci
21. 6. – 25. 9. 2016
Kučlín
13. 9. – 31. 12. 2016

Výstava hraček

Andy Warhol: Výběr z díla
Endemity Jeseníků

kalendárium výstav

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

1. 8. – 11. 9. 2016

30. 9. 2015 – 29. 11. 2016

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Co se skrývá pod drnem?
Příběh kola aneb Od draisiny k favoritu

5. 5. – 18. 9. 2016
1. 7. – 28. 9. 2016

Národopisné muzeum Plzeňska
Helena Samohelová: Keramické plastiky 24. 6. – 18. 9. 2016

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Současné sakrální umění

30. 3. – 30. 10. 2016
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Západočeská galerie v Plzni
Meziválečná moderna ve sbírkách
ZČG (1918–1938)
Listování

26. 4. – 18. 9. 2016
14. 6. – 16. 10. 2016

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů
Městosvět
Poznávej se!

7. 5. – 28. 8. 2016
20. 5. – 31. 8. 2016

30. 7. – 4. 9. 2016
8. 9. – 30. 10. 2016

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Pražský fantastický
realismus 1960–1967
22. 4. – 4. 9. 2016
Osudy / pohledem Pokory s Nadějí
3. 8. – 2. 10. 2016
Radek Brousil: Černá a bílá
ve fotografii
21. 9. 2016 – 5. 2. 2017

Dům fotografie
Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské uiverzity
v Opavě 1990–2015
31. 5. – 18. 9. 2016

Městská knihovna
4. 5. – 25. 9. 2016

Trojský zámek
Křehká krása pražské kameniny
Jiří Příhoda: Sochy

1. 4. – 30. 10. 2016
1. 4. – 30. 10. 2016

Muzeum hlavního města Prahy

12. 5. 2016 – 30. 3. 2017
1. 7. – 31. 8. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Karel IV.: Život otce vlasti
2. 2. – 31. 12. 2016
Karel IV. očima dětí
17. 6. – 18. 9. 2016
Historie školních budov. Od tereziánských reforem
po socialistickou školu
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Národní technické muzeum
Od plamene k LEDu
17. 2. – 4. 9. 2016
Nuvolari
1. 5. – 30. 9. 2016
Civitas Carolina aneb Stavitelství
doby Karla IV.
13. 5. 2016 – 8. 1. 2017
Český kinematograf. Počátky filmu
v českých zemích
22. 6. – 31. 12. 2016
Represe selského stavu
Čizba: umění jemné a líbezné
Rozkulačeno!
Světový den vody

15. 4. – 30. 9. 2016
19. 5. – 30. 10. 2016
24. 5. – 30. 9. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016

Obecní dům
Jiří Anderle: Panoptikum
od 7. 6. 2016
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017
3. 5. – 30. 10. 2016

Zámecký areál Ctěnice
24. 4. – 30. 10. 2016

Muzeum Policie ČR
Život ve stínu šibenice

1. 8. – 31. 12. 2016

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna

15. 9. 2016 – 15. 1. 2017

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Havel: Prigov

17. 6. – 30. 10. 2016

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dům u Černé matky Boží
Mile rád budu fotografovati moderně
moderní architekturu

18. 5. – 18. 9. 2016

Galerie Josefa Sudka
Fotografie: Jan Kubíček

8. 6. – 25. 9. 2016

Židovské muzeum v Praze

Císař Karel IV. 1316–2016

16. 5. – 25. 9. 2016

Schwarzenberský palác
Josef Karel Hoser

17. 5. – 12. 9. 2016

Šternberský palác
25. 6. 2016 – 22. 1. 2017

Aj Wej-wej: Zvěrokruh
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
Moving Image Department: Rozvrácená
ekonomika času
Tichá věčnost
Nicole Morris and Miroslava Večeřová:
Girlfriend
Sen a skutečnost: 30 let sbírky
architektury v NG

Trosečníci v Šanghaji: Ghetto Hongkew objektivem Arthura
Rothsteina
11. 4. – 4. 9. 2016

Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Vodníci

2. 6. – 16. 10. 2016

Prachatické muzeum

Veletržní palác
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Druhý život husitství
Olympijský plakát
Sokol v umění

Národní zemědělské muzeum Praha

Neklidná figura: Exprese v Českém
sochařství 1880–1914

Cranach ze všech stran

Výstava návrhů architektonických soutěží
Národního muzea
1. 5. – 30. 9. 2016
Retro
17. 6. 2016 – 30. 4. 2017

Národní památník na Vítkově

90 let loutkového divadla
v Husově knihovně
Výstava Fotoklubu Polná

Večerníček slaví 50 let

Říše středu
23. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Současný život na Nové Guineji
30. 6. – 31. 12. 2016

Nová budova

Polná
Městské muzeum Polná

Nová stálá expozice:
Zaniklé podskalí a život na Vltavě
Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů
Břevnov

Národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

7. 2. – 31. 8. 2016
26. 5. – 28. 8. 2016
23. 6. – 18. 9. 2016
23. 6. – 18. 9. 2016

Za poklady ze starých šperkovnic,
truhel a skříní

U mistra Krejčího
23. 6. – 18. 9. 2016
23. 6. – 18. 9. 2016

10. 6. – 11. 9. 2016

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Muzeum Křížovnický
špýchar Prostřední Lhota
30. 4. – 30. 10. 2016

Protivín
Památník města Protivína
Jiří Prachař & Jiří Řeřicha

6. 9. – 2. 10. 2016

Jana Krejzová a Kristýna Šormová:
Raku a haiku

Z koupelen a ložnic aneb O čem se
nemluví
23. 3. – 9. 10. 2016
František Bílek
13. 5. – 2. 10. 2016
Opevněné sídliště pozdní doby kamenné v Moravské bráně.
Svědectví archeologie o životě v Hlinsku u Lipníka
nad Bečvou před 6000 lety
2. 6. – 11. 9. 2016
Byla vojna vypsaná
2. 6. – 11. 9. 2016

ORNIS – Ornitologická stanice
Jak semena putují krajinou

30. 4. – 31. 8. 2016

Přeštice
Dům historie Přešticka
2. 7. – 25. 9. 2016

23. 6. – 12. 9. 2016
23. 6. – 4. 9. 2016
23. 6. – 12. 9. 2016
1. 9. – 6. 11. 2016

Příbram
Hornické muzeum Příbram

Březové Hory – hornický domek
U Kapišosů. Vodníci a hastrmani
divadelních tůní
1. 12. 2015 – 30. 10. 2016

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
1. 5. – 31. 10. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016
1. 9. – 30. 11. 2016

30. 3. – 30. 10. 2016
30. 3. – 30. 10. 2016
8. 6. – 18. 9. 2016
28. 6. – 11. 9. 2016

Rakovník
Galerie Samson – Cafeé
21. 6. – 16. 9. 2016

17. 6. – 11. 9. 2016
30. 6. – 25. 9. 2016

10. 6. – 28. 8. 2016
24. 6. – 4. 9. 2016

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Antonín Hudeček a Okoř

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Jan Koloczek a Stanislaw Majewski
Odsun sudetských Němců

1. 9. – 29. 9. 2016
2. 9. – 27. 9. 2016

Polní maršál Radecký a jeho doba
Radecký a jeho doba

17. 6. – 2. 10. 2016
17. 6. – 2. 10. 2016

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
My jdem světem s flašinetem
26. 2. – 31. 12. 2016
Jan Saudek a Sára Saudková: Fotografie 25. 6. – 18. 9. 2016
Jiří Urban / Jan Kroupa
5. 8. – 18. 9. 2016

Cestička do školy

7. 6. – 4. 9. 2016

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Počátky letectví v Pardubickém kraji
a na letišti

14. 6. – 4. 9. 2016

Slabce
Občanský spolek Mlýnice-Slabce
J. E. Purkyně na Slabecku

17. 9. – 10. 10. 2016

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Výstava k 600. výročí města

24. 3. – 25. 9. 2016

Josef Vizner

6. 8. – 30. 9. 2016

Sokolov
Muzeum Sokolov

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
120 let Klubu českých turistů
v Rokycanech
Kouzelný svět panenek

Květiny okolo mne. Flóra Orlických hor v kresbách
Věry Jičínské
24. 6. – 31. 8. 2016
Malíři v Říčkách
24. 6. – 31. 8. 2016

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Muzeum T. G. M. Rakovník
Za obzorem: Miniaturní svět majáků,
rozhleden a věží
Mléko a med

24. 5. – 31. 10. 2016

Skryje
Památník J. Barranda

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Výstava o kávě: Hořké zlato

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

Jinečtí trilobiti
1. 1. – 30. 12. 2016
Císařův kamnář… aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku
1. 6. – 26. 10. 2016
Zmizelá Příbram
7. 6. – 30. 12. 2016

Abecedy včera a dnes
Dobrodružství abecedy
K celosti. Malby a grafiky Ladislava
Laštůvky (1951–2012)
Knihy doby Karla IV.

25. 6. – 31. 10. 2016
15. 7. – 13. 11. 2016
29. 7. 2016 – 15. 1. 2017
26. 8. – 20. 11. 2016

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Paleo Life
Zbraně radnického muzea a zbraně
olympijských vítězů
Ladislav Lokajíček: Drátěné plastiky

Letní keramická plastika
Miloš Malina: Když umění pohltí
Velká malá auta
Oko bere, vole padni

Dřevěný svět Josefa Heji

Originální porcelánové panenky Anny
Šlesingerové

Quido Roman K.
Textilní Oustí
Malíř Josef Sahula
Maminčin rodný kraj

23. 6. – 12. 9. 2016

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

kalendárium výstav

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

23. 6. – 18. 9. 2016

Stavebnice Merkur
Pohádky Tibetu
Národní geopark Železné hory

4. 5. – 18. 9. 2016
13. 7. – 4. 9. 2016
1. 9. – 30. 11. 2016

Sovinec
Hrad Sovinec
Lubomír Dostál: Obrazy a sochy

6. 8. – 2. 10. 2016

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr
Co vědí herbáře
Balkónové rostliny

1. 4. – 30. 10. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016
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Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Historické dudy, nástroj králů i žebráků 18. 8. – 18. 9. 2016
Obrazy-plastiky: Karel Bečvář,
Jan Samec
24. 8. – 24. 9. 2016

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Panenky ze šustí

6. 6. – 28. 9. 2016

6. 9. – 30. 9. 2016

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Juraj Hovorka: Sochy
Modely autíček
Koupaliště a plovárny
Stolování

15. 9. – 20. 11. 2016
19. 5. – 30. 9. 2016
27. 5. – 11. 9. 2016
13. 5. – 11. 9. 2016

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Intersalon AJV 2016

31. 7. – 23. 10. 2016

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Báječná autíčka
Štěstí, neštěstí…
Tři: Kresby, fotografie a dřevořezby
Sbírka pohlednic Tachova a okolí

28. 6. – 31. 8. 2016
2. 7. – 31. 8. 2016
6. 9. – 30. 10. 2016
13. 9. – 30. 10. 2016

13. 5. – 30. 10. 2016
24. 6. – 4. 9. 2016
15. 7. – 21. 8. 2016
21. 7. – 30. 10. 2016
9. 9. – 30. 10. 2016

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Poválečná auta na dlani

25. 4. – 31. 8. 2016

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
Obrázky z pouti
Pohledy na historický a současný
Týn nad Vltavou

1. 6. – 31. 8. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Institut tvůrčí fotografie: 25 let

21. 7. – 11. 9. 2016

Galerie Slováckého muzea
Výstava LFŠ
Stanislav Lolek
Jiří Vlach a Veronika Machová

14. 7. – 21. 8. 2016
14. 7. – 16. 10. 2016
8. 9. – 16. 10. 2016

Kašpárci celého světa
10. 6. – 2. 10. 2016
Uherskobrodské pohádky a pověsti 1. 7. 2016 – 31. 8. 2017

Unhošť
Melicharovo vlastivědné muzeum
Technické konopí

1. 6. – 31. 8. 2016

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Já je někdo jiný
12. 5. – 31. 8. 2016
Adolf Hoffmeister. Protiválečná tvorba
9. 6. – 30. 9. 2016
Terezín memorial
14. 7. – 31. 10. 2016
Xenie Hoffmeisterová
14. 7. – 31. 10. 2016
Svědectví o proměně města. Terezín v plánech a dokumentech
židovské samosprávy (1941–45)
14. 7. – 31. 10. 2016

Trutnov
Galerie města Trutnova
1. 6. – 31. 8. 2016
18. 6. – 30. 9. 2016
1. 9. – 30. 11. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Plavba na páře: 175 let paroplavby
na Českém Labi
Umění australských domorovců

Háčkované dějiny
Historické hračky
Evropský dům her aneb Hravá Evropa
Kouzlo hraček
Jožka Baruch
Výstava živých hub

Lapidárium Trojice

Staré trutnovské fabriky
5. 5. – 4. 9. 2016
Hraničářský prapor 2 v Trutnově
3. 6. – 25. 9. 2016
1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada
v prusko-rakouské válce
26. 6. – 2. 10. 2016
Z historie železnice v Trutnově
8. 9. – 6. 11. 2016

Hračky staré půdy
Příběhy z modré planety

Nová stálá expozice: Za řemesly minulosti
od 28. 4. 2016
Ze života na Valdštejnském zámku
1. 7. – 16. 10. 2016

2. 6. – 30. 10. 2016
21. 6. – 30. 10. 2016

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko
Zámek Kinských

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
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Nová stálá expozice:
Ze života písmáka Josefa Dlaska
od 23. 4. 2016
Výstava k 130. výročí založení muzea 20. 5. – 6. 11. 2016
Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů
Českého ráje
30. 6. – 30. 10. 2016

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského

Terezín
Památník Terezín

Josef Kalenský
Sochy v Trutnově VII.
Ctibor Košťál
Jaroslav Koléšek

4. 8. – 16. 10. 2016
4. 8. – 27. 9. 2016
4. 8. – 16. 10. 2016

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků
Drátenictví
Fotografie Zbyněk Prys
Pytlácké zbraně
Dary plné kamení

Střípky z dějin módy
Krása v cínovém šperku
Loutka a její příběh

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Babí léto

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince

14. 4. – 18. 9. 2016
28. 5. – 18. 9. 2016
29. 5. – 25. 9. 2016
29. 5. – 11. 9. 2016
2. 6. – 18. 9. 2016
20. 9. – 25. 9. 2016
28. 5. – 18. 9. 2016
28. 5. – 18. 9. 2016

UPM – Zámek Žerotín
Umění restaurovat

30. 6. – 30. 10. 2016

Valtice
NZM – Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí
Voda jako kolébka života
Balkónové květiny a letničky

22. 3. – 31. 8. 2016
28. 5. – 30. 9. 2016

Velvarské osobnosti

1. 8. – 31. 10. 2016

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Jsme tu pro Vás

23. 4. – 30. 10. 2016

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Vlašimští modeláři: 50. let klubu

1. 9. – 2. 10. 2016

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Galerie
Václav Junek: Dobroduh z Václaváku

3. 7. – 18. 9. 2016

Infocentrum
Šumavská odysea: fotografie
Josefa Chrástky

3. 7. – 30. 9. 2016

Muzeum
Lída Škvorová: Světlo ve fotografii

21. 8. – 29. 9. 2016

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Kresby z vězení
Významné osobnosti 1., 2., 3. odboje
Skautská lilie za ostnatým drátem
Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty
SORELA: Socialistický realismus
v architektuře
Ani gram uranu okupantům

5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
1. 4. – 30. 9. 2016
1. 7. – 4. 9. 2016
6. 9. – 30. 12. 2016

Galerie OPE
Josef Synek
Michal Matzenauer

Tvrz – hrad – starý zámek – panská sýpka
– muzeum
20. 4. – 31. 10. 2016
Milena Dopitová: Cestování
nalehko
16. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Uchovník a zlobivé družky
1. 7. – 31. 8. 2016
Lufťáci maleničtí
15. 7. 2016 – 31. 5. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Augustiniánský klášter
31. 5. – 18. 9. 2016
12. 7. – 30. 10. 2016
12. 4. – 28. 8. 2016
6. 9. – 20. 11. 2016

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Fenomén motocyklistiky

30. 6. – 2. 10. 2016

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Bylinky
Povětrníky českých zemí
Otmarovo oko
Textilní výstava
Fotovýstava ISŠT
Rostlé houby

1. 6. – 30. 10. 2016

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Historické trojkolky
Magdaléna Vanďurková
Rodinná loutková divadla
Vlasta Švejdová
Vyřeš zločin! Stopa

30. 6. – 18. 9. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Ptáčci pana Emila
110 let včelařského spolku
na Zbirožsku

2. 8. – 11. 9. 2016
15. 9. – 30. 10. 2016

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Orbis Pictus Play Zlín: Labyrint světla

19. 5. – 18. 9. 2016

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Dámy a pánové, držte si klobouky!

1. 9. – 27. 11. 2016

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Poklady z moravských skal
Dostaveníčko s klobouky
Karel IV. a jihozápadní Morava
Pavel Černý: Průřez tvorbou
Řeč kamene
Jiří A. Havlín: Krajiny
Pavel Černý: Průřez tvorbou

26. 2. – 25. 9. 2016
17. 6. – 1. 9. 2016
27. 7. – 7. 9. 2016
12. 8. – 17. 9. 2016
9. 9. – 3. 11. 2016

6. 3. – 2. 10. 2016
3. 7. – 4. 9. 2016
8. 9. – 18. 9. 2016
18. 9. – 13. 11. 2016
19. 9. – 12. 10. 2016
20. 9. – 22. 9. 2016

2. 8. – 24. 9. 2016
12. 8. – 17. 9. 2016

Znojemský hrad
Karel IV. a jihozápadní Morava

3. 5. – 7. 9. 2016

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Divadlo a film na Žacléřsku
21. 5. – 31. 8. 2016
Simona Gleissnerová: Od papíru k porcelánu
a zpět
10. 9. – 30. 10. 2016

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Pivovarnictví
VIII. Výtvarný Žamberk

Čtyři historické domy
Nechte na hlavě
Historie létání ve Vrchlabí

Husaři jedou

Dům umění
1. 8. – 31. 8. 2016
1. 9. – 30. 9. 2016

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Mechorosty
Mapy

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
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Velvary
Městské muzeum Velvary

26. 6. – 28. 8. 2016
4. 9. – 25. 9. 2016

Muzeum starých strojů a technologií
Setkání parních lokomotiv

17. 9. – 17. 10. 2016

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Na Mayovky nejen v máji
Iva Mottlová: Do říše snů
Jaro a léto v lidové kultuře

13. 5. – 30. 9. 2016
16. 6. – 28. 8. 2016
18. 7. – 28. 8. 2016

Křížova vila
65. výročí 11. stíhacího pluku

17. 9. – 13. 11. 2016

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Svět mechanické hudby

22. 6. – 28. 9. 2016

Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Šumava s úsměvem v keramice
a v kresbě

8. 7. – 31. 12. 2016
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MuZeuM A ZMěnA
MuseuM & chAnge
Praha / Prague

22.—24. 11. 2016

Vliv demografických změn na společenskou roli muzeí
Na podzim letošního roku připravuje Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty v pořadí
již pátou mezinárodní konferenci nazvanou Muzeum a změna V
/ The Museum and Change V.
Ústředním tématem našeho setkání, bude spojovat všech pět
plánovaných bloků konferenc, je problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech
oblastech a aspektech muzejní práce. Zaměříme se na roli
muzeí ve společnosti – v historii i v současnosti, reflexy historické demografie, kulturní antropologie i etnologie v aktivitách
muzeí, v širším kontextu představíme aktuální demografické
změny, statistická a ekonomická východiska či vize a nástroje
pro nadcházející změnu společenské role muzeí.
Konference je příležitostí k setkání pracovníků muzeí a galerií,
pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních
institucí, i jejich zřizovatelů. Tato setkávání se již stala pravidelným debatním prostorem nad aktuálními tématy souvisejícími
nejen s muzei, jejich návštěvníky a každodenní praxí.

Předběžný časový plán
22. listopadu 2016 Národní archiv, Velký konferenční sál
8.00–10.00	Registrace účastníků
10.00		Společné slavnostní zahájení konference
10.30–13.00
I. blok jednání: Role muzeí ve společnosti
		
– historie a současnost		
14.00–18.00
II. blok jednání: Reflexe závěrů historické
		
emografie, antropologie a etnologie
		
v současných aktivitách muzeí

24. listopadu 2016
		
9.00–12.00
V. blok jednání: Vize a nástroje změny
		
společenské role muzeí
12.00–13.00	Závěrečné společné jednání účastníků
		
a slavnostní zakončení konference
V rámci jednání konference opět proběhne studentská sekce,
kterou společně připraví Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Pátý blok konference, v rámci nějž bude prezentována mj.
problematika digitalizace a informačních technologií, je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu a je
určen pracovníkům všech tzv. paměťových institucí.

Pokyny pro autory
K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu
max. 15 minut. Přednášející touto cestou žádáme o dodání
názvu přednášky, abstraktu příspěvku (rozsah 15 řádků) a profesního životopisu v rámci I. cirkuláře. Pro potřeby překladatelů
je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději
týden před zahájením konference, tj. do 14. listopadu 2016.
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek či zkrátit
časový prostor pro přednesení příspěvku. Přednesené příspěvky
budou publikovány v odborné publikaci, která vyjde v roce 2017.

Jak se přihlásit

23. listopadu 2016

Pomocí I. cirkuláře přihlášek (prodloužen do 31. srpna 2016)
či II. cirkuláře (od vyhlášení do 30. září 2016). Registrační
formuláře budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím
elektronické pošty. Formulář je umístěn také na internetových
stránkách AMG.

9.00–13.00
III. blok jednání: Aktuální demografické
		
změny v domácím, středoevropském
		
a evropském kontextu
14.00–16.00
IV. blok jednání: Statistická východiska
		
a ekonomické a technologické
		
předpoklady změn spol. role muzeí
16.00–18.00
Studentská sekce konference
20.00		Společenský večer v NTM		

Hlavním pořadatelem konference je Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s. Spolupořadateli jsou Ministerstvo kultury
České republiky, Národní archiv, Národní technické muzeum,
Český výbor ICOM, Český komitét Modrého štítu, Masarykova
univerzita – Mendelovo muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty, Katedra etnologie a muzeologie
Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Geografická sekce.

Etnografie v muzeu

Úterý, 20. v
září
2016
Etnografie
muzeu

Výběhový model?
25. konference bavorských, českých, hornorakouských
a saských odborných pracovníků muzeí

Přihlášky
do 5. září 2016 na adresu:
Neděle,zašlete
18. zářínejpozději
2016

Etnografické sbírky byly motivem pro založení řady muzeí
Místo konference:
etnografické
muzeum
Obera dodnes
představujíŠvábské
podstatnou
část mnoha
městských,
schönenfeld v Gessertshausenu
vlastivědných
a speciálních muzeí. Od 70. let 20. století
se sběratelská činnost začala více zaměřovat i na kulturu
8.15 hod. Odjezd autobusu roh Karolinenstraße/Rathausplatz
všedního dne nedávné minulosti či současnosti a toto téma
si 9.00
našlohod.
své Přivítání
místo v mimořádných výstavách a stálých expozicích.
Jürgen Reichert
Prezident krajského sněmu Švábska

18.–20.9.2016
Maximilianmuseum Augsburg,
Schwäbisches Volkskundemuseum
Oberschönenfeld

25

TAGUNG
KONFERENCE

Vzdělání národopisců, resp. etnologů na univerzitách se
naopak
stále více vzdaluje od oboru klasické etnografie. Jak
9.15 hod.
se zdá, příslušných specialistů ubývá i v muzeích. Ztrácejí tedy
Dr. Beate Spiegel
etnografická
témata v muzeích na významu? Představuje snad
Švábské etnografické muzeum Oberschönenfeld
etnografie v muzeu dokonce výběhový model? Nebo existují
Nová koncepce Švábského etnografického muzea
možnosti, jak ji v muzeu prezentovat způsobem odpovídajícím
aktuálním
Dr. Petra požadavkům
Ostenrieder a zajímavě zprostředkovávat?
Vlastivědné muzeum Oettingen

Touto
zajímavou
tematikou
se bude muzeu
zabývat– 25.
konference
Každodenní
život
ve vlastivědném
břímě
a potěšení?
bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních
Mgr. Josef(BBOS),
Nejdl která se koná pod názvem „Etnograpracovníků
Muzeum Chodska v Domažlicích
fie v muzeu – výběhový model?“ od 18. do 20. září 2016 v
Národopisná expozice Muzea Chodska v Domažlicích
Maximiliánově muzeu v Augsburgu a ve Švábském etnografickém
v Oberschönenfeldu.
10.45muzeu
hod. Přestávka
na kávu
následuje prohlídka etnografického muzea Oberschönenfeld
s odborným výkladem

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Alter Hof 2, D-80331 München
15.00 –0049.(0)89.210140-0,
17.00 hod. Prohlídky města
Augsburg
Telefon
Telefax
0049.(0)89.210140-40
„Augsburské vodní umění a technika“, „Reformace/Náboženský
landesstelle@blfd.bayern.de
smír v Augsburgu“, „Augsburg jako město Fuggerů“ a „SynagoAnsprechpartner: Christine Schmid-Egger (-29),
ga/Židovské muzeum – Katedrála/Diecézní muzeum“
Dr. Wolfgang Stäbler (-28)
(Místo setkání: Radnice, Augsburg, Rathausplatz 1, hlavní vchod)
19.00 hod.
Ubytování:
Přátelské posezení na zahradě Schaetzlerova paláce (Schaezlerpalais),
Maximilianstr.
46 GmbH
Regio
Augsburg
Tourismus
Telefon 0049.(0)821.50207-31
www.augsburg-tourismus.de
Pondělí, 19. září 2016
hotelservice@regio-augsburg.de
Místo konference: Maximilianmuseum Augsburg, Fuggerplatz 1
9.30 hod. Přivítání a zahájení konference
Dr. Kurt Gribl

primátor města Augsburg

Dr. Christoph Emmendörfer

ředitel Maximiliánova muzea v Augsburgu

Dr. Astrid Pellengahr

vedoucí Zemského ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku

10.00 hod. Úvodní přednáška
Prof. Dr. Thomas Thiemeyer

12.15 hod.

Institut Ludwiga Uhlanda pro empirické kulturní vědy, Tübingen

Dipl.-Rest. (FH) Ulrike Telek
Muzeum Budyšín

Od odkladiště k depozitáři muzea. Uložení v depozitáři a
prezentace kultury všedního dne se zaměřením na textil

10.45 hod.
Zprávy
k tématu
konference
z partnerských
zemí
Konferenci
pořádá
Zemské
ústředí pro
nestátní muzea
v Bavorsku jako
hostitelská instituce ve spolupráci s Asociací galerií a muzeí v České republice, Svazem
Katja M. Miethmuzeí a Saským zemským ústředím pro muzejnictví.
hornorakouských
Saské zemské ústředí pro muzejnictví
PhDr. Ondřej Dostál

Dr. Thekla Weissengruber

Asociace muzeí a galerií České republiky

Hornorakouské zemské muzeum Linec

Vzorníky ručního vyšívání – cylindry – zlaté čepce. Kulturní
rozmanitost jako výzva v oblasti sbírek textilu a oděvů
13.15 hod. Shrnutí a výhled na příští konferenci
13.30 hod. Ukončení konference
Příležitost k obědu v „Klosterstüble Oberschönenfeld“

PhDr. Hana Dvořáková

Moravské zemské muzeum, Brno

Dr. Klaus Landa

Asociace muzeí a galerií
Svaz hornorakouských muzeí
České republiky

Landesstelle für
die nichtstaatlichen
Museen in Bayern
Zemské ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku

Dr. Astrid Pellengahr
12.30 hod.
Dr. Eva Bendl

Verbund Oberösterreichischer Museen

Sächsische Landesstelle für Museumswesen
an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Švábské etnografické muzeum v Oberschönenfeldu

Etnografie v muzeu. Ohlédnutí za historickým příkladem Bavorského Švábska

Titulek: Švábské etnografické muzeum Oberschönenfeld
Foto: Zemské ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku
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