Výsledky jubilejního XV. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016

Tisková zpráva

Dne 17. května 2017 byla od 16,30 hodin v Betlémské kapli v Praze
vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kategoriích
XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016:

Kategorie Muzejní výstava roku 2016
Cena Gloria musaealis

Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2016 získala Národní galerie v Praze za výstavu Císař Karel IV.
1316–2016, uspořádanou ve dnech 15. května – 25. září 2016
Česko-bavorská zemská výstava byla uspořádána u příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka. Byla prvním
výstavním projektem dvou zemí, které spojuje společná historie, bohaté kulturní styky a především osobnost Karla IV. V Praze
a posléze v Norimberku představila soubor exponátů z mnoha zemí, z nichž některé byly pro návštěvníky k vidění vůbec poprvé.
Výstava byla mimořádným výstavním a badatelským počinem, nabízejícím široké spektrum poznatků o době, událostech,
umělecké tvorbě i o císaři samotném.
Kontakty:
Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
E-mail: sekretariat@ngprague.cz, URL: http://www.ngprague.cz, tel.: +420 224 810 758
Garant: doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., e-mail: genreditel@ngprague.cz, tel.: +420 220 397 260

II. místo

Alšova jihočeská galerie za výstavu Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933–1939, uspořádanou ve
dnech 14. května 2016 – 2. října 2016
Výstava představila široké spektrum tvůrčích projevů surrealismu a stala se přelomovou událostí v dalším průzkumu tohoto
ojedinělého uměleckého směru. Oproti předchozím projektům se zaměřila nejen na díla protagonistů Surrealistické skupiny
v Československu, jako byli Jindřich Štyrský či Toyen, ale i na práce mnoha dalších vynikajících autorů. Unikátní díla byla na
výstavu zapůjčena z českých sbírek i ze zahraničí.
Kontakty:
Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna č. p. 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
E-mail: office@ajg.cz, URL: http://www.ajg.cz, tel.: +420 387 967 041
Garant: Mgr. Aleš Seifert, e-mail: seifert@ajg.cz, tel.: +420 777 239 959

III. místo

Technické muzeum v Brně za stálé expozice „Optika“ a „Výpočetní technika“, zpřístupněné dne 13. září 2016
Expozice Optika je věnována historii a vývoji fotografické a kinematografické techniky, kterou přibližuje návštěvníkům
prostřednictvím interaktivních pokusů a experimentů. Její součástí je ve střední Evropě ojedinělý soubor mikroskopie. Expozice
Výpočetní technika představuje v ucelené podobě vývoj výpočetní techniky od starověku až po současnost. Na samostatném
webovém portále na ní pak navazuje expozice virtuální věnovaná programování.

Kontakty:
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno
E-mail: info@tmbrno.cz, URL: http://www.tmbrno.cz, tel.: +420 541 421 411
Garant: Ing. Jaroslav Pipota / Mgr. Lubomír Anděl, e-mail: pipota@tmbrno.cz / andel@tmbrno.cz, tel.: +420 541 421 437 / +420
541 421 430

Zvláštní ocenění

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, za výstavu „Kopřiva“, uspořádanou ve dnech 3. listopadu 2016 – 28. května
2017
Výstava připomněla zapomenutou textilní surovinu, která hrála důležitou roli v odívání již od pravěku. Názorně ukázala způsob
získávání kopřivového vlákna, jeho zpracování a využití v oděvních kusech zhotovených v 18. až 20. století. Autoři je museli
soustavným výzkumem u nás, ale i v zahraničí nejprve vyhledat a často také identifikovat použitý materiál. Instalaci doplnily
rekonstrukce, přibližující dnes již zaniklou technologii a jeden ze slibných obnovitelných zdrojů budoucnosti.
Kontakty:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ulice 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz, URL: http://www.muzeumnj.cz, tel.: +420 556 701 156
Garant: PhDr. Václav Michalička, Ph.D., e-mail: vaclav.michalicka@muzeumnj.cz, tel.: +420 724 367 334

Kategorie Muzejní publikace roku 2016
Cena Gloria musaealis

Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2016 získalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze za
publikaci „Design v českých zemích 1900–2000. Instituce moderního designu“ autorů Ivy Knobloch a Radima Vondráčka
(eds.)
Publikace mimořádná svým obsahem i rozsahem reprezentuje vůbec první systematické představení této oblasti dějin českého
moderního umění. Ukazuje proměny podoby předmětů denní potřeby i luxusní produkce, životního stylu a prostoru. Kniha je
výsledkem mnohaleté práce kurátorů paměťových institucí i vysokoškolských pedagogů a bude zajisté dlouhá léta sloužit jako
referenční publikace ve své oblasti.
Kontakty:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
E-mail: info@upm.cz, URL: http://www.upm.cz, tel.: +420 251 093 152
Garant: PhDr. Iva Knobloch, e-mail: knobloch@upm.cz, tel.: +420 778 543 916

II. místo

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, a Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace, za publikaci „Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“ autorů Michaely Ottové a Ľubomíra
Turčana (eds.)
Sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. bylo impulzem k uspořádání mnoha akcí nejen
v metropoli císařství, tedy v Praze, ale i v řadě dalších měst. Publikace není jen obsáhlým katalogem stejnojmenné výstavy,
zahrnuje také příspěvky předních českých medievalistů. Kromě již známých poznatků představuje řadu nových vědeckých
zjištění, interpretací a koncepcí. Upozorňuje na význam klíčových šlechtických rodů v regionu, úlohu královských měst
a klášterů, všímá si i ekonomických vztahů v této oblasti, především významu horní činnosti.
Kontakty:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Michalská 7, 412 01 Litoměřice / Regionální
muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
E-mail: sekretariat@galerie-ltm.cz / info@muzeum-teplice.cz, URL: http://www.galerie-ltm.cz / http://www.muzeum-teplice.cz,
tel.: +420 416 732 382 / tel.: +420 412 359 000
Garant: PhDr. Olga Kubelková, e-mail: olga.kubelkova@galerie-ltm.cz, tel.: +420 775 291 903

III. místo

Muzeu umění Olomouc, státní příspěvková organizace, za publikaci „Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby Muzea
umění Olomouc“ autorů Iva Bindera, Ladislava Daňka, Martiny Miláčkové, Anežky Šimkové a Pavla Zatloukala

Publikace mapující poprvé v celé šíři sbírku kresby muzea, a to včetně unikátního souboru art brut. Její rozsah, kvalita odborných
statí i bohatá obrazová část reprezentují význam sbírky i rozmanitost směrů v ní zastoupených, a to od starých mistrů po umění
21. století. Česko-anglická verze zpřístupňuje sbírku i pro zahraniční publikum.
Kontakty:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 771 11 Olomouc
E-mail: info@olmuart.cz, URL: http://www.olmuart.cz, tel.: +420 585 514 111
Garant: Mgr. Nikolas Proksch, e-mail: proksch@olmuart.cz, tel.: +420 585 514 200

Zvláštní ocenění

Národní památkový ústav za publikaci „Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách“ autora Jana Žižky
Hospodářské dvory a budovy velkostatků stavěných od 17. do počátku 20. století byly nejvýznamnějšími stavbami v zemědělské
krajině. I když se jedná o architektonicky výrazné objekty navrhované často významnými staviteli, nebyla této oblasti architektury
dosud věnována potřebná pozornost. Publikace, vycházející z dvacetiletého terénního průzkumu, je zdařilým dílem zabývajícím
se historií a vývojem těchto staveb.
Kontakty:
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1
E-mail: sekretariat@npu.cz, URL: http:// www.npu.cz, tel.: +420 257 010 206
Garant: Mgr. Lukáš Hyťha, e-mail: hytha.lukas@npu.cz, tel.: +420 257 010 145

Kategorie Muzejní počin roku 2016
Cena Gloria musaealis

Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2016 získalo Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková
organizace Středočeského kraje, za projekt „Památník národního útlaku a odboje“
Horní zámek v Panenských Břežanech z přelomu 17. a 18. století je známý především tím, že se zde krátce po německém
obsazení českých zemí usadil Karl Hermann Frank. Cílem projektu bylo rekonstruovat objekt a využít jej pro novou expozici
připomínající hrůzy nacistické okupace, domácí a zahraniční odboj za druhé světové války i potrestání válečných zločinců
a kolaborantů. Samostatný oddíl instalace tvoří část věnovaná bývalým majitelům zámku.
Kontakty:
Oblastní muzeum Praha-východ, p. o. Středočeského kraje, Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem
E-mail: info@muzeumompv.cz, URL: http://www.muzeumbrandys.cz, tel.: +420 326 396 599
Garant: Mgr. Hana Závorková, e-mail: ompv.reditel@seznam.cz, tel.: +420 775 668 489

II. místo

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, za projekt „Archeopark Pavlov“
Cílem projektu bylo zpřístupnit jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě, ukázat formou
muzejních expozic život našich předků, ale také postupné objevování tohoto území i jeho současný stav. Expozice ukazuje
v originálech i kopiích artefakty nalezené při archeologických výzkumech. Některé nálezy byly ponechány in situ a můžeme tak
vidět, jak naleziště odkrývali archeologové. Jedinečnost projektu je umocněna tím, že se jedná o první expoziční muzejní budovu
postavenou na „zelené louce“ po roce 1945.
Kontakty:
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
E-mail: rmm@rmm.cz, URL: http://www.rmm.cz, tel.: +420 519 309 019
Garant: Mgr. Petr Kubín, e-mail: kubin@rmm.cz, tel.: +420 773 061 100

III. místo

Vlastivědné muzeum v Olomouci za projekt „Zámecká expozice Čechy pod Kosířem“
Rekonstrukce zámeckého areálu znovu zpřístupnila významný krajinářský celek spojený s portugalským rodem Silva-Tarouců
a osobou českého malíře Josefa Mánesa. Pro rekonstrukci zdevastovaného objektu byly použity staré fotografie interiérů, ale
také obrazy tohoto umělce. Návštěvník zde může vidět, jak bydlela šlechta v 19. století. Může se také seznámit s Mánesovým
dílem, které tvoří část expozice. V zámku je rovněž umístěna prezentace filmové tvorby Zdeňka a Jana Svěrákových.

Kontakty:
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
E-mail: vmo@vmo.cz, URL: http://www.vmo.cz, tel.: +420 585 515 111
Garant: Mgr. Martin Váňa, e-mail: kastelancpk@seznam.cz, tel.: +420 722 928 494

Zvláštní ocenění

Galerie moderního umění v Hradci Králové za projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“
Rekonstrukcí budovy, která původně sloužila Záložnímu úvěrovému ústavu, získala galerie výrazně lepší podmínky pro všechny
oblasti své činnosti. V minulosti realizované necitlivé vestavby a stavební úpravy byly odstraněny, obnoveny byly
uměleckořemeslné prvky a výmalby podle původního stavu. Vznikly nové prostory pro uložení a správu sbírek, zkvalitněny byly
prostory pro návštěvníky. Novou funkční podobu získalo také zázemí pro pracovníky galerie.
Kontakty:
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139–140, 500 03 Hradec Králové
E-mail: info@galeriehk.cz, URL: http://www.galeriehk.cz, tel.: +420 495 512 538
Garant: PhDr. Tomáš Rybička, e-mail: reditel@galeriehk.cz, tel.: +420 727 806 944

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za výstavu „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“, uspořádanou
ve dnech 25. května 2016 – 30. dubna 2017
Výstava uchopila bolestné, dosud opomíjené a stále nedostatečně reflektované téma českého zemědělství. Likvidace tzv. kulaků
v 50. letech 20. století, vyhánění celých rodin z rodných gruntů do často velmi nehostinných podmínek, věznění i popravy sedláků
a kolektivizace hluboce poznamenaly osudy nejméně dvou generací. Instalace vznikla na podkladu důkladného rozboru
dostupných pramenů a přiblížila téma přijatelnou a působivou formou, věcně a zároveň s potřebnou empatií.
Kontakty:
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
E-mail: nzm.praha@nzm.cz, URL: http://www.nzm.cz, tel.: +420 220 308 322
Garant: Ing. Jiří Houdek, e-mail: jiri.houdek@nzm.cz, tel.: +420 724 996 626

Cena Českého výboru ICOM
Památník národního písemnictví za výstavu „Havel–Prigov a česká experimentální tvorba“, uspořádanou ve dnech 17.
června – 30. října 2016
Výstava k 80. výročí narození Václava Havla se stala příležitostí k připomenutí jeho vizuální poezie v kontextu s obdobnými
českými a zahraničními proudy experimentálního umění 60. a 70. let 20. století. Vedle tvorby českých autorů se zde pozornosti
poprvé dostalo dílu Havlova ruského vrstevníka Dmitrije Prigova, výtvarníka, básníka a perfomera, který svými experimenty se
slovem a textem výrazně ovlivnil ruskou alternativní scénu.
Kontakty:
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany
E-mail: post@pamatnik-np.cz, URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, tel.: +420 220 516 695
Garant: Mgr. Vladimír Uhlík, e-mail: uhlik@pamatnik-np.cz, tel.: +420 731 448 561

